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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených“

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená: Ing. Josefem Ducháčkem
a
Ing. Zdeňkem Viriusem
Kontaktní osoba
organizační:

pověřená

Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400
a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127

pro

věci

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu a klasifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky debetních platebních karet společností VISA
a MasterCard s týdenními limity (dále jen “platební karty“) a poskytování služeb spojených
s platebními kartami. Platební karty budou bezkontaktní a budou vydávány zadavatelem k běžným
účtům vedeným zadavatelem a pro služební účely zadavatele. Zadavatel bude čerpat dodávky a
služby uvedené v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 ZD.
Název
Bankovnictví
Karty se zabudovanými elektronickými integrovanými obvody

CPV
66110000-4
31712113-5

2. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

3. Obchodní a platební podmínky
3.1 Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky,
které jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a dodavatelé mohou nabídnout zadavateli
obchodní podmínky výhodnější. Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy, do
kterého dodavatel zapracuje stanovené obchodní a platební podmínky. Návrh smlouvy
nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadavatelem stanovenými obchodními
či platebními podmínkami nebo které by znevýhodňovalo zadavatele. Smlouva bude obsahovat
základní náležitosti platného dvoustranného právního úkonu tak, aby její jednotlivá ustanovení
byla určitá, srozumitelná, nebyla ve vzájemném rozporu ani v rozporu s právními předpisy,
neobcházela jejich účel, a dále aby byla v souladu s touto zadávací dokumentací a nabídkou
dodavatele.
3.2 V případě, že dodavatel neuvede v návrhu smlouvy kteroukoliv zadavatelem stanovenou
obchodní nebo platební podmínku, je zadavatel oprávněn posoudit tuto skutečnost jako
nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení s následným vyloučením příslušného dodavatele
ze zadávacího řízení.
3.3 V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek mají dodavatelé možnost si
případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek formou žádostí o vysvětlení
dle § 98 zákona.
3.4 Zadavatel nepřipouští po dobu účinnosti smlouvy její podstatnou změnu. Za podstatnou změnu
se považuje taková změna, která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné
zakázky vyjma rozšíření rozsahu plnění zakázky v rámci využití vyhrazené změny závazku,
nebo která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení

2

odpovídaly této změně, nebo měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch
vybraného dodavatele.
3.5 Obecná ustanovení
3.5.1 Smlouva bude obsahovat ujednání o tom, že smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 370/2017 Sb., zákon o platebním
styku, v platném znění.
3.5.2 Smlouva bude obsahovat ujednání, že je sepsána v českém jazyce, že veškerá komunikace
mezi smluvními stranami při plnění smlouvy bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce
a že případný spor, vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně
podle českého práva obecnými soudy v České republice.
3.5.3 Smlouva bude obsahovat ujednání o tom, že se uplatnění domněnky doby dojití dle § 573
občanského zákoníku se vylučuje.
3.5.4 Smlouva bude obsahovat ujednání, že práva a povinnosti vzniklá ze smlouvy mohou být
postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou
formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
3.5.5 Smlouva bude obsahovat ujednání, že ustanovení smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze
formou písemně uzavřených dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, a to
s výjimkou změny kontaktních údajů a čísla účtu smluvních stran. Za písemnou formu nebude
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3.5.6 Smlouva bude obsahovat ujednání, že odpověď strany smlouvy podle § 1740 odst. 3
občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně
nemění podmínky nabídky.
3.5.7 Smlouva bude obsahovat ustanovení o povinnosti zadavatele uveřejňovat smlouvu a výši
skutečně uhrazené ceny:
3.5.7.1 Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto
smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené
ceny za plnění této smlouvy.
3.5.7.2 Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel,
jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým
veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž
profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz
3.5.7.3 Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
3.5.7.4 Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.
3.5.8 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností smlouvu vypovědět bez udání důvodu
v šesti měsíční výpovědní době, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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3.6 Předmět plnění, lhůty, platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran
3.6.1 Dodavatel bude dodávat objednateli debetní platební karty společností Master Card a VISA
k běžným účtům vedeným v ČNB a debetní platební karty pro služební účely ČNB
s týdenními limity a zajistí služby spojené s používáním karet na základě obdržené žádosti.
Druhy platebních karet a jednotlivých služeb budou specifikovány v příloze smlouvy. Celé
portfolio debetních platebních karet musí splňovat podmínky zajištění silné autentikace při
internetových platbách (3DSecure model pro 3. strany s autentikací v režimu SMS).
Dodavatel bude dodávat platební karty se speciálním designem ČNB u vybraného druhu
z celkového portfolia platebních karet.
3.6.2 Dodavatel je povinen na své náklady zajistit nepřetržitý provoz místa (Call centra) pro
telefonické oznámení/nahlášení ztráty, odcizení, zneužití, neautorizovaného použití platební
karty nebo zneužití čísla platební karty objednatele.
3.6.3 Dodavatel ihned po oznámení provede blokaci (stoplistaci) platební karty objednatele.
3.6.4 Dodavatel je dále povinen na žádost objednatele poskytnout mu doklad o oznámení ztráty,
krádeže, zneužití nebo neautorizovaného použití platební karty.
3.6.5 Dodavatel se zavazuje dodat platební kartu a PIN (osobní identifikační číslo zpřístupněné
výhradně držiteli karty) na určené kontaktní místo objednatele, a to ve dvou samostatných
zásilkách vždy odděleně (karta bude v samostatné obálce a PIN ve speciální obálce).
Dodavatel dodá platební kartu a k ní osobní identifikační číslo do 10 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti ve standardním režimu, v případě expresního požadavku
do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
3.6.6 Kontaktním místem objednatele pro dodání/přebírání zásilek je budova ústředí České
národní banky na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1.
3.6.7 Dodavatel se zavazuje vydat na své náklady objednateli novou platební kartu nebo PIN
v případě, že objednateli byla dodána porušená/poškozená zásilka.
3.6.8 Dodavatel dodá objednateli platební kartu nejpozději 14 dnů před skončením platnosti
původní platební karty při automatické obnově, případně akceptuje požadavek objednatele
na předčasné vydání karty, na neobnovení platební karty nebo na zrušení karty (na základě
doručené žádosti objednatele).
3.6.9 Dodavatel je povinen provést všechny změny údajů na žádost objednatele, které se vztahují
k platební kartě nebo jejímu držiteli (změna adresy, jména, výše limitu, pojištění apod.)
v rámci dodavatelem stanovených lhůt pro provedení změn. O výši týdenního limitu karty
rozhoduje objednatel na základě požadavku držitele karty.
3.6.10 Dodavatel účtuje objednateli všechny oprávněné závazky/pohledávky vyplývající z použití
platebních karet dodaných podle této smlouvy a dále ceny za dodané platební karty a za
poskytnuté služby dle přílohy ke smlouvě – Cenové tabulky z nabídky dodavatele. V cenách
jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním podle smlouvy.
3.6.11 V případě prodlení objednatele v úhradě je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení
podle předpisů občanského práva.
3.6.12 Dodavatel zpracuje a předá objednateli položky k zaplacení a zúčtování bez zbytečného
odkladu po jejich získání. Objednatel se zavazuje uhradit souhrnnou částku nejpozději
následující pracovní den (D+1) za předpokladu, že obdržel zúčtovací položky do 10:00 hod.
v den D.
3.6.13 Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel nebude mít u dodavatele veden účet.
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3.6.14 Dodavatel má povinnost vyrozumět přímo žadatele o místě a způsobu předání nouzové karty
nebo nouzové hotovosti prostřednictvím člena asociace pro nouzové služby v dané lokalitě.
3.6.15 Dodavatel na základě žádosti objednatele má povinnost zablokovat dočasně nebo trvale
platební kartu, při dočasné blokaci dodavatel umožní kartu na požádání objednatele
odblokovat po uplynutí důvodu blokace.
3.6.16 Dodavatel má povinnost prošetřit zúčtované transakce provedené platební kartou, pokud o to
objednatel písemně požádal. Veškeré podklady uchovává dodavatel ve smyslu zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.
3.6.17 Dodavatel do 30 dnů po obdržení reklamace, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 180
dnů, informuje objednatele o vyřízení reklamace.
3.6.18 Dodavatel umožní objednateli likvidaci platebních karet z důvodu ukončení jejich platnosti,
výměny při automatické obnově a zrušení účtu.
3.6.19 Dodavatel a objednatel budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou
předmětem této smlouvy a které nejsou veřejně dostupné.
3.6.20 Na základě smlouvy o plnění předmětu zakázky, kterou spolu dodavatel a objednatel
uzavřou, bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“) a Obecném nařízení o
ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
účinné od 25. května 2018 dodavatel zpracovatelem a objednatel správcem osobních údajů.
Součástí návrhu smlouvy bude vymezení práv a povinností obou smluvních stran ve smyslu
ZOOÚ a GDPR.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
4.1

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní žlutě podbarvená pole v příloze
č. 1 ZD - Cenová tabulka. V případě, že některé služby uvedené v cenové tabulce nejsou
dodavatelem zpoplatněny, uvede dodavatel jejich hodnotu „0,00“ Kč, případně „0,00 %“.
Pro potřeby hodnocení Celkové nabídkové ceny v Kč s DPH se celková nabídková cena po
doplnění jednotkových cen, případně procent, automaticky vypočítá pomocí vloženého
vzorce.

4.2

Předpokládané modelové počty uvedené v příloze č. 1 ZD – Cenová tabulka jsou stanoveny
pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem (v
souladu se zákonem po dobu 48 měsíců). Zadavatel si vyhrazuje právo předpokládané
množství čerpat dle svých potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat, případně ani vůbec nečerpat
předpokládané množství; skutečné počty se tak mohou od předpokládaných lišit.

4.3

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
veřejné zakázky. Ceny plnění budou uvedeny v Kč s DPH, vždy zaokrouhlené na 2 desetinná
místa.

4.4

Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v příslušné Cenové
tabulce (příloha č. 1 ZD), vůbec nevyplní, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího
řízení vyloučena pro nesplnění podmínky účasti v zadávacím řízení.
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4.5

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona
v případě, že celková nabídková cena v Kč s DPH u každého z dodavatelů, jejichž nabídky
budou hodnoceny, překročí částku 4.500.000,- Kč s DPH.

5. Posouzení a hodnocení nabídek
5.1

Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena.

5.2

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele zadávacího řízení
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč s DPH.

5.3

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. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
6.1

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
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,
b) (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],
c) (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],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení dodavatele
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o prokázání splnění základní způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v
příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení dodavatele [ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona],
e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) 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. 2 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených v písm. a) až e)
tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít
přílohu č. 2 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 průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
v nabídkách předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat
od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci /písm. a) až e)/, a to
v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
6.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesních způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením 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].
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii dokladu prokazujícího splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu předložením
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 2 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 již v nabídkách
předložili úředně ověřenou kopii či originál dokladu k prokázání splnění kvalifikace. V této
souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude požadovat od
vybraného dodavatele předložení výše uvedeného dokladu o kvalifikaci, a to v originálu
či úředně ověřené kopii, pokud již nebyl v zadávacím řízení předložen.
6.3

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.
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6.4

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. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
nahrazen čestným prohlášením.
6.5

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
6.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část 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) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
6.7

Jednotné evropské osvědčení

Dodavatel je také oprávněn v žádosti o účast nahradit předložení dokladů k prokázání své
kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení nezbavuje
vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály či úředně
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to na výzvu zadavatele dle § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3
písm. a) zákona, neboť jednotné evropské osvědčení slouží pouze jako předběžný doklad
prokazující splnění kvalifikace.
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6.8

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

7. Ostatní
7.1

Dodavatel prokáže čestným prohlášením, že je členem karetní asociace Master Card a VISA.

Dodavatel je oprávněn využít přílohu č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele.
7.2

Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce,
pokud nebude dohodnuto jinak.

7.3

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).

7.4

1

Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky: 8tgaiej).

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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7.5

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.3.2018 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. Požadavky na způsob zpracování nabídky
8.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce.
8.2 Nabídka dodavatele musí obsahovat:
8.2.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firmu nebo název dodavatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo (byloli přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firmu 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,



e-mail,



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

8.2.2 Návrh smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 3 této ZD.
8.2.3 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 1 ZD – Cenová tabulka).
8.2.4 Čestné prohlášení dodavatele dle bodu 7.1 této ZD.
8.2.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 6 ZD vč. vyplněného
čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 2 ZD).
8.2.6 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část profesní
způsobilosti, je dodavatel povinen rovněž předložit doklady dle bodu 6.6 ZD.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě
podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost v dokumentu
výslovně uvedena a v nabídce bude přiložena kopie této plné moci.

9. Vyhrazená změna závazku
9.1

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 3 zákona možnost použití jednacího řízení
bez uveřejnění pro poskytnutí služeb spojených s poskytováním platebních karet. Možnost
změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku je 1.200.000,- Kč bez DPH.
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9.2

Dodavatel v nabídce podávané na plnění specifikované v této ZD uvádí výši nabídkové ceny
pouze ve vztahu k těm částem plnění veřejné zakázky, které se netýkají této vyhrazené
změny závazku.

9.3

V souladu s ustanovením § 100 odst. 3 písm. c) zákona stanovuje zadavatel předpokládanou
dobu a rozsah poskytnutí nových služeb takto: změnu závazku uplatní zadavatel v jednacím
řízení bez uveřejnění zahájeném v souladu s ustanovením § 66 zákona nejpozději do 3 let
ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku (tj. veřejnou zakázku
specifikovanou v této ZD), přičemž rozsah poskytnutí nových služeb je uveden v bodě 9.1.
této ZD. Zadavatel si vyhrazuje přistoupit ke změně závazku ve více jednacích řízeních bez
uveřejnění.

10.Variantní řešení nabídek
Zadavatel variantní řešení nabídek neumožňuje.

11. Přílohy:
Příloha č. 1 ZD - Cenová tabulka
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
V Praze dne 21.2.2018

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a plateb. styku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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