NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2018/005816/CNB/420

Z m ě n a č. 1
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Dodávka řešení proxy serveru“
(dále jen „změna“)

Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450
Zadavatel mění v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávací dokumentaci veřejné zakázky
následovně:
Zadavatel se rozhodl změnit čl. II odst. 1 Návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), který nově
zní:
„1) Zhotovitel se zavazuje předat plnění dle článku I odst. 1 až 2 nejpozději do 7 měsíců od
podpisu smlouvy, přičemž první etapa projektu musí být dokončena do 2 měsíců od podpisu
smlouvy a druhá etapa projektu musí být dokončena do 5 měsíců od podpisu smlouvy.“
Zadavatel dále upravil čl. VII odst. 3 Návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) tak, že vypustil
slovní spojení „dle přílohy č. 5“, které bylo uvedeno v textu opakovaně a odstavec tak nově
zní:
„3) V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odezvu dle přílohy č. 5 smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení.“
Upravená verze Návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) je uveřejněna na profilu zadavatele u
předmětné veřejné zakázky na adrese: https://ezak.cnb.cz v oddílu „Zadávací dokumentace
veřejné zakázky“.
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Zadavatel dále mění bod 12.1 zadávací dokumentace, který nově zní:
12.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. února 2018 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a
manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
V Praze 15. ledna 2018
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

2

