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NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce správní
odbor obchodní
V Praze 11. května 2018
Č.j.: 2018/062274/CNB/420
Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka třídících systémů pro
zpracování bankovek“
Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené
veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení.
Dotaz č. 1:
Dodavatel nebyl schopen na portálu nalézt dokumenty Přílohy A1, B1, B2 a výkresy /
půdorysy, které jsou uvedeny jako přílohy ke všem A3 Přílohám. Může prosím banka tyto
dokumenty poskytnout?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Příloha č. A1 přílohy č. 1a) ZD - Nákresy umístění třídicích systémů z nabídky zhotovitele,
Příloha č. B1 přílohy č. 1a) ZD - Specifikace servisu podpůrných technologií a Příloha č. B2
přílohy č. 1a) ZD - Specifikace servisu třídicích systémů budou doplněny do návrhu smlouvy
z nabídky vybraného dodavatele až před uzavřením smlouvy.
Výkresy / půdorysy, které jsou uvedeny jako přílohy u všech Příloh č. A3 přílohy č. 1a) ZD
[Popis úprav Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava], poskytne zadavatel v souladu s bodem
8.7 ZD 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
(adriana.kralova@cnb.cz).
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.

Dotaz č. 2:
Může prosím banka potvrdit, že umožní vzdálený přístup k třídičkám z míst mimo prostor
ČNB a jestli existují technické směrnice / požadavky na systém vzdáleného přístupu (nebo
můžeme navrhnout naše řešení?)
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Vzdálený přístup nebude umožněn, viz Příloha č. A2 přílohy č. 1a) ZD - Funkční požadavky
objednatele na třídicí systém, část 14. Požadavky na IT bezpečnost. Data budou pouze
jednostranně odesílána pomocí SMTP [čl. X odst. 7 Přílohy č. 1a) ZD – Návrh smlouvy pro
ČNB].
Dotaz č. 3:
V níže uvedeném výpisu z Cenové tabulky (označeno červeně), mohla by Banka prosím
potvrdit, je-li počet systémů, které mají být demontovány/zlikvidovány 5 nebo 6:
Pobočka Praha
Cena v EUR
Stavební úpravy
COZ + Briketování
Podtlakový vzduch
Tlakový vzduch
Vzduchotechnika + Chlazení
Zdravotně technické instalace
Silnoproud
Slaboproud
Měření a Regulace
Projektová dokumentace
Inženýrská činnost
Ostatní náklady
Vedlejší náklady
Zaškolení dle čl. I odst. 1.16 a 1.17 návhru smlouvy (příloha č. 1a)
Počet ks

Cena v
EUR

5
6
4
2

Demontáž stávajícího stroje
Likvidace stávajícího stroje
Dodávka a instalace stroje
Dodávka a instalace baličky vč. dopravníku
Celková cena v EUR

0.00

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
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Celková cena v
EUR
0.00
0.00
0.00
0.00

V pobočce Praha bude demontováno 5 strojů z počítárny bankovek, ale k likvidaci bude
předáno celkem 6 strojů, tedy včetně stroje, který je uložen ve skladu ČNB [Viz článek I
odstavec 1. bod 1.5 Přílohy č. 1a) ZD - Návrh smlouvy pro ČNB].
V článku I odstavci 1. bodě 1.5 Přílohy č. 1a) ZD – Návrh smlouvy pro ČNB je však též
uvedena výhrada tohoto znění:
„Objednatel si vyhrazuje právo zajistit demontáž a likvidaci třídicích systémů sám na své
náklady. Tuto skutečnost se objednatel zavazuje písemně oznámit zhotoviteli nejpozději při
předložení návrhu harmonogramu pro dané místo plnění.“
Dotaz č. 4:
Může Banka prosím potvrdit, jestli je možné poslat cenovou nabídku pouze na část tendru
(například pouze na STC)?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:
Veřejná zakázka není rozdělena na části. Dodavatel podá nabídku na celý předmět plnění
veřejné zakázky. Uvedené jednoznačně vyplývá z bodu 9 ZD a dále též z Přílohy č. 2 ZD –
Cenová tabulka.
Soubor technických dotazů na STC:
Číslo
otázky
STC1

Sekce

Požadavek

Otázka

Odpověď zadavatele

Detektory a
detekční
zařízení

M kódovací
detektor

Je požadován jeden snímač?
Očekává se od uchazeče, že dodá
tento snímač?

STC2

Detektory a
detekční
zařízení

Snímač stroje
musí vyhodnotit
kvalitu výroby
bankovky.
Bankovky budou
kontrolovány ve
viditelném
spektru pod UV
světlem a v IR
spektru, včetně
přenosu.

Vyhodnocení pod UV světlem, je
toto požadavek na podrobnou
kontrolu neviditelných UV tisků
nebo jen na přítomnost
viditelných nebo neviditelných
UV autentizacích prvků bez
jakékoliv podrobné kontroly
tisku?

Třídící stroj musí
obsahovat detektor pro
kontrolu magnetického
proužku v papíru
obsahujícího multicode
na bázi tvrdého a
měkkého magnetismu.
Detektor musí
překontrolovat správnost
kódování pro daný
nominál.
Kontrolována bude
přítomnost UV
neviditelného tisku
v určité pozici na
bankovce a jeho
intenzita. Systém musí
být schopen detekovat
chyby vzniklé např.
použitím chybné tiskové
desky, kdy dojde
k významnějšímu posunu
tištěného motivu na
bankovce nebo
k výraznější změně jeho
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STC3

On-Line balicí
systém pro
balíky

STC4

Aplikace
samolepícího
štítku
s podobnými daty
jako na balení a
čarovém kódu

Během průzkumu na místě jsme
si všimli UV inkoustové tiskárny,
která přidává tištěné informace
na balíky, na tuto tiskárnu
odkazujete také v tendru. Byli
jsme informováni, že tato
tiskárna bude muset být
začleněna do nového stroje. Na
baleních jsme si nevšimli
žádných samolepících štítků.
Potvrďte prosím, jestli
požadavek pro balíky je na
samolepící štítek nebo na řešení
UV ink jet?

Stroj musí
umožnit umístění
alespoň čtyř
detektorů
s rozhraním CDI.

Mohl by prosím zákazník poradit,
zda má snímač, který se vejde do
rozhraní CDI, standardní ECD
definovanou velikost snímače
CDI? Pokud není velikost snímače
standardní ECB, poraďte prosím
velikost snímače.

velikosti. Systém musí být
schopen měřit a
analyzovat intenzitu
neviditelného tisku. Pro
UV neviditelný tisk
neplatí parametry zadané
pro RGB kameru.
Na balíčku požadujeme
samolepící štítek a i ink
jet potisk viz zadávací
dokumentace - Příloha č.1
přílohy 1b) ZD funkční
požadavky v odstavci Online balení.
Injektový tiskový systém
není součástí dodávky,
součástí dodávky je pouze
úprava a místo pro
instalaci stávajícího
inkjetového tiskového
systému a uchycení
tiskové hlavy, které jste
viděli na místě.
Ano, zákaznický detektor
bude vyroben dle
společného
hardwarového
a softwarového řešení
zákaznických detektorů
CDI 1.0

Soubor technických dotazů na ČNB:
Číslo
otázky
CNB1

Sekce

Požadavek

Otázka

Odpověď zadavatele

7. Detektory a
detekční zařízení

Tři zákaznické
detektory
s rozhraním CDI.

Kolik detektorů pro přední
stranu bankovky a kolik
pro zadní stranu
bankovky?

Je požadován jeden
zákaznický detektor pro
zadní stranu bankovky a
další dva zákaznické
detektory, přičemž
dodavatel si může zvolit,
zda budou na přední
nebo zadní straně
bankovky (bankovka
umožňuje snímání z obou
stran), přesněji řečeno,
zda budou na jedné nebo
druhé straně dráhy
bankovky (bankovka
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CNB2

7. Detektory a
detekční zařízení

Stroj by měl
umožnit umístění
zákaznického
detektoru
do samostatného
slotu.

Je tento detektor jedním
ze tří CDI detektorů nebo
se jedná o dodatečný
detektor? Pokud se jedná o
samostatný detektor, ke
které straně bankovky má
být nasměrovaný?

CNB3

7 Detektory a
detekční zařízení

M kódovací
detektor

Je požadován jeden
snímač? Očekává se od
uchazeče, že dodá tento
snímač?

CNB4

7. Detektory a
detekční zařízení

Poloha
zákaznických
detektorů musí
být vždy na straně
bankovky, která
není zakryta
vodítky, ať to jsou
pásky nebo jiná
vodící zařízení.
Vzorové bankovky
Kč a Euro, jejichž
použití je
uvažováno ve
strojích nové
generace.

Musí být bankovka 100%
volná bez pásků nebo je
povoleno, aby byla malá
oblast bankovky zakryta
páskem nebo kroužkem
pro vyztužení bankovky?

Stroj musí umožnit
umístění alespoň
čtyř detektorů
s rozhraním CDI.

Mohl by prosím zákazník
poradit, zda má snímač,
který se vejde do rozhraní
CDI, standardní ECD
definovanou velikost
snímače CDI? Pokud není

CNB5

CNB6
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Pokud jde o starší vzorky
z let 1997, 1998 a 1999.
Měl by stroj pouze
identifikovat, ověřit a
považovat je za nevhodné
bez ohledu na jejich stav
nebo by měly být tyto
bankovky řádně roztříděny
pro opětovné vydání?

může být zpracovávána
neorientovaně, nelze
tedy mluvit o přední a
zadní straně bankovky,
poloha může být
náhodná). Řešení líc+rub
je tedy 0+3 nebo 1+2
nebo 2+1.
Nejedná se o čtvrtý
detektor, zákaznické
detektory jsou u řešení
CNB 3 (u řešení STC 4).
Jedná se o obecný
požadavek, aby každý
zákaznický detektor měl
vlastní montážní pozici
(mounting slot).
Ano, požaduje se dodání
snímače k
rozpoznání magnetismu,
jak jeho přítomnosti, tak
specifického znaku.
Ano, bankovka musí být
na straně detektoru
100% volná bez pásků
nebo jiných vodicích
elementů.

Ano, vzory bankovek z let
1997, 1998 a 1999 musí
umět stroj
identifikovat, ověřit jejich
pravost a vyhodnocovat
jejich oběhové
charakteristiky – tedy
vhodnost pro další oběh,
viz příloha A2, Funkční
požadavky na třídicí
systém, část 7.
Detektorové vybavení a
detekce, bod 12, které
jsou součástí ZD.
Ano, zákaznický detektor
bude vyroben dle
společného
hardwarového a
softwarovému řešení
zákaznických detektorů

velikost snímače
standardní ECB, poraďte
prosím velikost snímače.

CDI 1.0

Soubor otázek společných:
Číslo
otázky
JQ1

Sekce

Požadavek

Otázka

Odpověď zadavatele

7. Detektory
a detekční
zařízení

Prohlášení STC – Stroj
musí umožnit umístění
alespoň čtyř detektorů
s rozhraním CDI. Dvě
pozice budou pro
detektory zákazníka,
které budou detektovat
lícovou stranu bankovky a
další dva pro detekci
zadní strany bankovky.

Může zákazník prosím
potvrdit, jestli mají stroje
STC a CNB odlišný počet
pozic detektorů CDI nebo
zda by měl být počet
stejný? Může zákazník
potvrdit pro stroj CNB na
jaké přepravní straně by
měly být umístěny
detektory?

STC má 4 pozice
detektorů CDI (jednu
dvojici pro kontrolu
ochranných prvků na líci
bankovky a jednu dvojici
detektorů pro kontrolu
ochranných prvků na
rubu bankovky) a ČNB má
3 pozice detektorů CDI
(viz odpověď na otázku
ČNB 1).

Prohlášení CNB – Stroj by
měl umožnit umístění tří
zákaznických detektorů
s rozhraním CDI pro
zpracování orientovaných
bankovek.

Nad rámec vše výše uvedeného zadavatel uvádí, že kontaktní osobou pověřenou pro věci
organizační v uvedené veřejné zakázce je:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127

S pozdravem
JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky
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