NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2018/029918/CNB/420

Z m ě n a č. 1
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro budovy ČNB“
(dále jen „změna“)
Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450
Zadavatel v návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 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:
1) Zadavatel se rozhodl změnit bod 7.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky
následovně:
„7.3 Technická kvalifikace
Dodavatel prokazuje v souladu s ustanovením § 79 zákona splnění kritérií technické
kvalifikace předložením:
a) seznamu minimálně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:






identifikace objednatele,
předmět významné služby,
doba poskytnutí významné služby,
skutečně uhrazená cena významné služby,
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby
ověřit.

Významnou službou se rozumí služba zahrnující provádění úklidu kancelářských prostor.
Skutečně uhrazená cena za poskytnutí alespoň jedné významné služby musí činit nejméně
500 tis. Kč bez DPH/rok.
Podává-li dodavatel nabídku zároveň na dvě či více části veřejné zakázky, postačí,
prokáže-li splnění požadované technické kvalifikace pouze pro jednu část veřejné
zakázky.
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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. 2 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.“
2) Dále zadavatel v důsledku provedené změny zadávací dokumentace mění článek 9.1
zadávací dokumentace, který nově zní:
„9.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. března 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 26. února 2018
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

2

