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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

„Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek“

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA uzavřela písemnou smlouvu o společném zadávání dle § 7 zákona,
se STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik.
K veškerým jednáním vůči třetím osobám je pověřena ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Viriusem
a Ing. Josefem Ducháčkem
Kontaktní osoba pověřená pro věci
organizační:
Mgr. Martin Hanuš, LL.M.
E-mail: martin.hanus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 884
a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích
systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory
pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat
1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady
zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a této ZD. Počet strojů a jejich
směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks
bankovek) ročně.
Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy,
který je přílohou č. 1 a) této ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek
z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování
provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který
je přílohou č. 1 b) této ZD.
Zadavatel - STC - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje, že ve lhůtě 2 let od podpisu
protokolu o předání a převzetí díla, dle přílohy č. 1b) ZD, bude oprávněn od vybraného dodavatele
jednostranně požadovat překlad software na vyhodnocení kvality bankovek z výroby do českého
jazyka včetně jeho implementace. Přesné podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který je
přílohou č. 1 b) této ZD.
Dále si zadavatel - STC - v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje, že nejdříve po uplynutí 5 let
od předání díla, je oprávněn vůči dodavateli jednostranně požadovat rozšíření předmětu smlouvy
o generální opravu zařízení na zpracování bankovek. Přesné podmínky jsou vymezeny v návrhu
smlouvy, který je přílohou č. 1 b) této ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích
systémů v jednotlivých místech plnění.
Během přípravy zadávacího řízení zadavatel prováděl předběžné tržní konzultace s potenciálními
dodavateli dle § 33 zákona, jejichž obsah je popsán v příloze č. 4 této ZD.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Počítačky bankovek
Stavební montážní práce

číslo ___
30132200-5
45300000-0
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3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1a (návrh smlouvy
pro Českou národní banku) a 1b (návrh smlouvy pro STC) této ZD. Návrhy smluv jsou pro
dodavatele závazné. Dodavatel v návrzích smluv doplní pouze své identifikační údaje a ostatní
zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit. Návrh
smlouvy dle přílohy č. 1a bude podepsán mezi vybraným dodavatelem a Českou národní bankou
a návrh smlouvy dle přílohy č. 1b bude podepsán mezi vybraným dodavatelem a Státní tiskárnou
cenin.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1

Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v příloze č. 2 této ZD – Cenová tabulka,
a to v listech s názvy „ČNB“ a „STC“, přičemž je povinen dodržet instrukce uvedené
v cenové tabulce.

5.2

Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v příloze č. 2 této
ZD - Cenová tabulka vůbec nevyplní, může být nabídka tohoto dodavatele
ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění zadávací podmínky.

5.3

Předpokládaný počet jednotek uvedený u cen za plnění podle části B smlouvy je uveden
pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem za
období stanovené v cenové tabulce.

5.4

Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství jednotek podle bodu 5.4 přečerpat,
nedočerpat nebo vůbec nečerpat, a to dle svých reálných potřeb; skutečné počty se tak mohou
od předpokládaného počtu lišit.

5.5

Pro sestavení cenové nabídky může dodavatel využít informace obsažené v návrzích smluv
(příloha č. 1a a 1b této ZD) a jejich přílohách.

5.6

Ceny v cenové tabulce se doplňují na dvě desetinná místa a zahrnují veškeré náklady
dodavatele spojené s plněním této veřejné zakázky.

6. Posouzení a hodnocení nabídek
6.1

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této
ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku
vybraného dodavatele.

6.2

Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena
podle následujících kritérií hodnocení.
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- celková nabídková cena v EUR bez DPH
- ergonomie práce s třídicím systémem
- způsob vedení bankovky třídicím systémem
- příprava třídicího systému
pro automatizované vkládání bankovek
- způsob upevnění detektorů k základní desce třídicího systému
- velikost podlahové plochy obsazené třídicím systémem
6.3

60 %
10 %
10 %
8%
7%
5%

Bodová hodnota nabídky v kritériu „celková nabídková cena v EUR bez DPH“ bude
stanovena jako poměr nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v EUR bez DPH
uvedenou v cenové tabulce (příloha č. 2 této ZD, list „Celková nabídková cena“) a nabídkové
ceny v EUR bez DPH hodnocené nabídky vynásobený 100, tedy:
bodová hodnota
nabídky v kritériu
„celková nabídková
cena v EUR bez - =
DPH“

cena nabídky s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou v EUR bez DPH
cena hodnocené nabídky v EUR bez
DPH

-

1
x0 100
*
0

Číselná hodnota nabídek v kritériu „celková nabídková cena v EUR bez DPH“ bude
vypočtena tak, že komise vynásobí získanou bodovou hodnotu nabídky vahou daného kritéria.
6.4

Hodnocení nabídek v kritériu „ergonomie práce s třídicím systémem“ bude provedeno tak,
že hodnotící komise jako celek přidělí každé nabídce v tomto kritériu bodové hodnocení dle
níže uvedeného postupu. Žádná z nabídek nemusí v tomto kritériu obdržet 100 bodů. Jako
vhodnější bude hodnocena nabídka, z níž bude zřejmé, že systém je konstruován tak, že
činnost obsluhy systému při vkládání bankovek ke zpracování do plnicího otvoru, při
vyjímání bankovek vyřazených třídicím systémem k ručnímu zpracování, ovládání třídicího
systému a zpracování dávky může probíhat v pracovní poloze vsedě. Toto uspořádání je
podmíněno umístěním vstupního otvoru, odkládací kapsy s bankovkami vyřazenými
k ručnímu zpracování a ovládacích prvků systému v dosahu rukou sedící obsluhy, kdy
vzdálenost obou otvorů je menší nebo rovna 1170 mm, tzn. odpovídá mezím pracovní oblasti
pro paže dle EN ISO 14738, kap. 6 – sezení, tab. č. 4, označení B2. Nabídka s uvedeným
řešením obdrží v daném kritériu právě 100 bodů, nabídka bez uvedeného řešení obdrží
v daném kritériu 0 bodů. Za účelem hodnocení nabídky v uvedeném kritériu dodavatel
předloží slovní popis řešení spolu s výkresem s vyznačením okótované vzdálenosti
pracovního prostoru paží.
Výše uvedené kritérium se vztahuje pouze pro třídicí systémy ČNB.

6.5

Číselná hodnota nabídek v kritériu „ergonomie práce s třídicím systémem“ bude vypočtena
tak, že komise vynásobí získaný počet bodů vahou daného kritéria.

6.6

Hodnocení nabídek v kritériu „způsob vedení bankovky třídicím systémem“ bude
provedeno tak, že hodnotící komise jako celek přidělí dle míry splnění tohoto kritéria každé
nabídce v tomto kritériu bodové hodnocení dle níže uvedeného rozpětí. Žádná z nabídek
nemusí v tomto kritériu obdržet 100 bodů. Jako vhodnější bude hodnocena taková nabídka,
jejíž technické řešení vede bankovku třídicím systémem tak, aby bylo zajištěno co nejmenší
ušpinění a oděr zpracovávané bankovky. Pro účely hodnocení nabídky dodavatele v tomto
kritériu bude komisí nabídce udělen jeden souhrnný počet bodů za technické řešení pro stroje
určené pro zadavatele ČNB a zároveň za technické řešení stroje určeného pro zadavatele STC.
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Za účelem hodnocení nabídky v uvedeném kritériu dodavatel předloží slovní popis řešení,
výkres ve formátu DWG a fotodokumentaci řešení.
6.7

Bodová hodnota nabídky v kritériu „způsob vedení bankovky třídicím systémem“ bude
stanovena jako poměr počtu bodu hodnocené nabídky a počtu bodů nabídky s nejvyšším
počtem bodů v daném kritériu vynásobený 100, tedy:

bodová hodnota nabídky
v kritériu „způsob vedení bankovky
= 100*
třídicím systémem“

počet bodů hodnocené nabídky
počet bodů nabídky s nejvyšším
počtem bodů

6.8

Číselná hodnota nabídek v kritériu „způsob vedení bankovky třídicím systémem“ bude
vypočtena tak, že komise vynásobí získanou bodovou hodnotu nabídky vahou daného kritéria.

6.9

Hodnocení nabídek v kritériu „příprava třídicího systému pro automatizované vkládání
bankovek“ bude provedeno tak, že hodnotící komise jako celek přidělí každé nabídce v tomto
kritériu bodové hodnocení dle níže uvedeného postupu. Žádná z nabídek nemusí v tomto
kritériu obdržet 100 bodů. Jako vhodnější bude hodnocena taková nabídka, jejíž technické
řešení vstupního modulu je připraveno k připojení zařízení pro automatizované vkládání
bankovek do třídicího systému, a to v každém místě plnění alespoň k jednomu třídicímu
systému v prostorech definovaných zadavatelem (mimo šedé zóny). Dodavatel nabízí zařízení
pro automatické vkládání bankovek do třídicího systému. Nabídka s uvedeným řešením
obdrží v daném kritériu právě 100 bodů, nabídka bez uvedeného řešení obdrží v daném
kritériu 0 bodů. Za účelem hodnocení nabídky v uvedeném kritériu dodavatel předloží slovní
popis řešení, výkres ve formátu DWG a fotodokumentaci řešení.
Výše uvedené kritérium se vztahuje pouze pro třídicí systémy ČNB.

6.10 Číselná hodnota nabídek v kritériu „příprava třídicího systému pro automatizované
vkládání bankovek“ bude vypočtena tak, že komise vynásobí získaný počet bodů vahou
daného kritéria.
6.11 Hodnocení nabídek v kritériu „způsob upevnění detektorů k základní desce třídicího
systému“ bude provedeno tak, že hodnotící komise jako celek přidělí dle míry splnění tohoto
kritéria každé nabídce v tomto kritériu bodové hodnocení dle níže uvedeného rozpětí. Žádná
z nabídek nemusí v tomto kritériu obdržet 100 bodů. Jako vhodnější bude hodnocena taková
nabídka, jejíž technické řešení mechanického upevnění detektorů k základní desce třídicího
systému zajistí u všech provozovaných třídicích systémů připevnění detektoru vždy do stejné
polohy vůči transportní trase zpracovávaných bankovek, tj. tvarovým rozebíratelným spojem.
Nabídka s uvedeným řešením obdrží v daném kritériu 100 bodů, bude-li výše uvedené řešení
nabídnuto jak pro stroje pro zadavatele ČNB, tak pro stroj pro zadavatele STC. Nabídne-li
dodavatel výše uvedené řešení pouze pro stroje pro zadavatele ČNB nebo pouze pro stroj pro
zadavatele STC, obdrží nabídka v daném kritériu 50 bodů. Nabídka bez uvedeného řešení
obdrží v daném kritériu 1 bod. Za účelem hodnocení nabídky v uvedeném kritériu dodavatel
předloží slovní popis řešení, výkres ve formátu DWG a fotodokumentaci řešení.
6.12 Číselná hodnota nabídek v kritériu „způsob upevnění detektorů k základní desce třídicího
systému“ bude vypočtena tak, že komise vynásobí získaný počet bodů vahou daného kritéria.
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6.13 Hodnocení nabídek v kritériu „velikost podlahové plochy obsazené třídicím systémem“
bude provedeno tak, že hodnotící komise jako celek přidělí dle míry splnění tohoto kritéria
každé nabídce v tomto kritériu bodové hodnocení dle níže uvedeného rozpětí. Žádná
z nabídek nemusí v tomto kritériu obdržet 100 bodů. Jako vhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižším součtem výměry podlahové plochy obsazené třídicími systémy v m2 při odběru
celkem 8 ks třídicích systémů pro zadavatele ČNB (tj. v místě plnění Praha s dodávkou 3 ks
strojů a jedné baličky) a 1 ks třídícího systému pro zadavatele STC. Pro účely hodnocení
tohoto kritéria účastníci v nabídkách předloží výkresy navrhovaného řešení ve formátu DWG.
Obsazená podlahová plocha bude zadavatelem změřena v programu AutoCAD
a zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
6.14 Bodová hodnota nabídky v kritériu „velikost podlahové plochy obsazené třídicím
systémem“ bude stanovena jako poměr součtu výměry podlahových ploch obsazených
systémem dle nabídky s nejnižším součtem výměry v m2 a součtu výměry podlahových ploch
uvedeným v hodnocené nabídce vynásobený 100, tedy:

bodová hodnota nabídky
v kritériu „velikost podlahové
= 100*
plochy obsazené třídicím systémem“

součet výměry podlahových ploch
obsazených třídicími systémy dle
nabídky s nejnižší výměrou v m2
součet výměry podlahových ploch
obsazených třídicími systémy dle
hodnocené nabídky v m2

6.15 Číselná hodnota nabídek v kritériu „velikosti podlahové plochy obsazené třídicím
systémem“ bude vypočtena tak, že komise vynásobí získanou bodovou hodnotu nabídky
vahou daného kritéria.
6.16 Číselné hodnoty jednotlivých nabídek se sečtou v rámci všech hodnotících kritérií, čímž
vznikne číselné ohodnocení nabídky. Na základě číselného ohodnocení stanoví komise
pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka, která
dosáhla nejvyššího číselného ohodnocení. Pokud by dvě nebo více nabídek dosáhly stejného
číselného ohodnocení, pak je pro pořadí nabídek rozhodující vyšší dosažená hodnota
v kritériu „celková nabídková cena v EUR bez DPH“.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
7.1

Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prokázání
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je dodavatel
právnickou osobou, dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro dodavatele
– právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické
osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak dodavatel předkládá
výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého
člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
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b)
c)
d)
e)

f)

závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z evidence Rejstříku trestů
této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto
pobočku závodu jako právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu
této pobočky závodu, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak se
předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu pobočky závodu a výpis z evidence Rejstříku trestů
vedoucího pobočky závodu,
(VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení
příslušného
finančního
úřadu
[k
prokázání
základní
způsobilosti
dle
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
(VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. d) zákona],
(VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. e) zákona],
písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení
dodavatele.
písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 3 této ZD Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v nabídkách
předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto dokladů.
V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci (bod a) až f), a to
v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesních způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje [k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona],
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Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 3 této ZD Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v nabídkách
předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto dokladů. V
této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci (bod a) této ZD), a
to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.3

Technická kvalifikace
a) Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo
technickým dokumentem

Dodavatel předloží v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. l) zákona doklad prokazující shodu
požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.
Dodávané zařízení musí splňovat požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:
 Směrnice EP a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice
89/336/EHS
 Směrnice EP a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně
směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
 Směrnice EP a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích
napětí.
Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 3 této ZD Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné
prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v nabídkách
předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto dokladů. V
této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů (bod a) této ZD) o kvalifikaci, a
to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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7.4

Stáří dokladů o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do
českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.
7.6

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
7.7

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
článku 7.3 vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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8. Ostatní
8.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce,
pokud nebude dohodnuto jinak.
8.2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat za použití elektronického nástroje
dle § 213 zákona nebo datovou schránkou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
8.3 Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji E-ZAK, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek.
8.4 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK
(https://ezak.cnb.cz).
8.5 V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1 z evidence údajů o
skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a
fyzických osob.
Nelze-li údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit, vyzve zadavatel
před uzavřením smlouvy vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, v souladu
s ust. § 122 odst. 5 zákona k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o
skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona
(§ 122 odst. 7 zákona).
8.6 V souladu s § 105 odst. 3 zákona u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na
služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele, je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních
prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první
a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
8.7 Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD, jakož i písemné
vysvětlení této ZD poskytnuté dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.cnb.cz), vyjma půdorysů míst plnění zadavatele ČNB (počítáren), které
1

viz. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
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v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona poskytne dodavatelům, kteří zadavateli
doručí písemnou žádost o poskytnutí těchto podkladů. V takovém případě zadavatel
předá požadované podklady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti
dodavatele o jejich poskytnutí.
Písemnou žádost je možné zaslat kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví ZD.
Součástí žádosti budou níže uvedené údaje:
- obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo,
- jméno a příjmení osoby, která za dodavatele převezme požadované podklady, včetně
telefonického a emailového spojení.
Dodavatel bude povinen před převzetím požadovaných podkladů podepsat čestné prohlášení
o zachování mlčenlivosti. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za
účastníka. Bude-li za dodavatele přebírat požadované podklady jeho zástupce, musí tento
zástupce doložit originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
8.8 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky: 8tgaiej) nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.cnb.cz/).
8.9 Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. července 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/.
8.10 Zadavatel účastníky upozorňuje, že v rámci poskytnutí součinnosti podle § 104 odst. 1,
písm. b) zákona před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem proběhne test jím
nabízeného systému za podmínek a v rozsahu uvedeném v příloze č. A4 návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 1a), a příloze č. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1b) této
ZD. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost během testování
třídícího systému dle tohoto odstavce nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek
uzavřené dohody dle přílohy č. 6 ZD.
V případě, že vybraný dodavatel neposkytne zadavateli potřebnou součinnost pro účely
testování nabízeného zařízení, bude zadavatel takovou skutečnost považovat za porušení
zadávacích podmínek a vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení. Obdobně
bude zadavatel postupovat, jestliže v průběhu testu nabízeného zařízení bude prokázáno,
že zařízení nesplňuje požadavky zadavatele vymezené v zadávací dokumentaci.
Za účelem provedení testu dle předchozího odstavce vybraný dodavatel převezme od
zadavatele (ČNB) testovací sadu bankovek, přičemž zároveň zadavateli složí garanci rovnající
se hodnotě vypůjčené testovací sady bankovek. Zadavatel uzavře s účastníkem písemnou
dohodu dle přílohy č. 6 ZD.
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9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
9.1

Nabídka dodavatele musí obsahovat:
9.1.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firma nebo název dodavatele, sídlo, právní forma, identifikační číslo (bylo-li
přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého
pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,



osoba/osoby oprávněná/é jednat a podepisovat za dodavatele,



kontaktní osoba,



telefon, fax,



E-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).

9.1.2 Doplněné návrhy smluv (příloha č. 1a a 1b této ZD).
9.1.3 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 této ZD).
9.1.4 Podklady a informace pro hodnocení nabídek dle bodu 6 této ZD.
9.1.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 této ZD vč.
vyplněného čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 3 této ZD).
9.1.6 Vyplněnou přílohu č. B1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD, do níž
uvede četnost (např. podle počtu zpracovaných bankovek, provozních hodin či období,
v němž má být preventivní údržba provedena) a obsah preventivní údržby dle čl. IX
odst. 1 písm. c) návrhu smlouvy (tj. přehled úkonů, které musí být provedeny)
9.1.7 Vyplněnou přílohu č. B2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD, do níž
uvede četnost (např. podle počtu zpracovaných bankovek, provozních hodin či období,
v němž má být preventivní údržba provedena) a obsah preventivní údržby dle čl. IX
odst. 1 písm. a) návrhu smlouvy (tj. přehled úkonů, které musí být provedeny).
Dodavatel dále do této přílohy uvede informace o četnosti a obsahu periodické
preventivní obměny mechanických a jiných dílů dle čl. IX odst. 1 písm. b) návrhu
smlouvy včetně seznamu vyměňovaných dílů a spotřebního materiálu.
9.1.8 Vyplněnou přílohu č. B3 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1a této ZD.
9.1.9 Vyplněnou přílohu č. 5 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1b této ZD.
9.1.10 Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, včetně jejich identifikačních
údajů. V doloženém seznamu dodavatel uvede, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit.
9.1.11 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti, je dodavatel povinen rovněž předložit doklady
dle bodu 7.7 této ZD.
9.1.12 Množství bankovek požadovaných pro provedení testu dle čl. 8.10 ZD.
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9.1.13 Účastník, který je registrován jako plátce DPH v ČR, je povinen doložit, že není
nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento údaj účastník doloží
čestným prohlášením o své spolehlivosti jako plátce DPH. Účastník může použít
čestné prohlášení (příloha č. 5 této ZD).
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. V případě podpisu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a součástí nabídky bude kopie této plné moci.

10. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

11. Prohlídka místa plnění
Požadavky na prohlídku místa plnění v STC:
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění na adrese: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,
Výrobní závod I, Růžová 943/6, Praha 1, sraz zájemců na vrátnici.
Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu: 4. dubna 2018 od 10:00 hod.
Účastník, který se účastní prohlídky místa plnění, zašle následující údaje:
 obchodní firma nebo název,
 sídlo, identifikační číslo,
 jméno a příjmení osob/y, kteří/která se prohlídky účastní, včetně telefonického a emailového
spojení,
Požadované údaje budou zaslány na email: fialova.lenka@stc.cz nejpozději 2 pracovní dny před
konáním prohlídky místa plnění.
Prohlídky se mohou účastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele, kteří se před vstupem prokáží:
 V případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby, plnou
mocí vystavenou statutárním orgánem dodavatele.
 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
 Platným dokladem totožnosti s fotografií (OP, CP/ŘP).
 Zástupce dodavatele zároveň podepíše před vstupem do režimových zón zadavatele
prohlášení o mlčenlivosti.
 Zástupce dodavatele bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné
zakázky a místními podmínkami.
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Požadavky na prohlídku místa plnění v ČNB:
Prohlídka místa plnění se uskuteční v následujících termínech:

- v pobočce Praha: dne 15. května 2018 od 8:30 hod. na adrese: Česká národní banka, Na Příkopě
28, 115 03 Praha 1.
- v pobočce Brno: dne 16. května 2018 od 14:30 hod. na adrese: Česká národní banka,
Rooseveltova 18, 601 10 Brno.
- v pobočce Hradec Králové: dne 14. května 2018 od 14:45 hod. na adrese: Česká národní banka,
Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové.
- v pobočce Ostrava: dne 17. května 2018 od 15:00 hod. na adrese: Česká národní banka,
Nádražní 4, 702 00 Ostrava.
Sraz účastníků prohlídky je ve vrátnici ČNB na uvedených adresách.
Dodavatel je povinen nejpozději 3 pracovní dny před prohlídkou místa plnění zaslat
kontaktní osobě zadavatele identifikační údaje a čísla občanských průkazů osob, které se
budou účastnit prohlídky za dodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že osoby, které budou účastny na prohlídce místa plnění za dodavatele,
musí mít za účelem evidence vstupu osob do budovy sebou povinně občanský průkaz, jinak
nebudou vpuštěny do budovy na prohlídku místa plnění.

Přílohy:
Příloha č. 1a ZD – Návrh smlouvy pro ČNB
Příloha č. 1b ZD – Návrh smlouvy pro STC
Příloha č. 2 ZD – Cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
Příloha č. 4 ZD – Oznámení o provedení předběžných tržních konzultací během přípravy ZD
Příloha č. 5 ZD – Čestné prohlášení o svém bankovním účtu a o své spolehlivosti jako plátce DPH
Příloha č. 6 ZD – Dohoda o zapůjčení testovací sady bankovek

V Praze dne 16. února 2018
Ing. Zdeněk Virius, v.r.
ředitel sekce správní
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Ing. Josef Ducháček, v.r.
ředitel sekce peněžní a platebního styku

