NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 14. září 2018
Č.j.: 2018/108784/CNB/420

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Výroba stříbrné medaile pro vnitřní potřebu České národní banky“
Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání
nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro
výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez DPH
u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce.
Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších
podmínek spojených s realizací zakázky:
1.1 Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je výroba stříbrných medailí pro vnitřní potřebu České národní
banky (dále jen „medaile“). Výrobou medailí se rozumí kompletní technická příprava
výroby a výroba medailí, jakož i zajištění výroby střížků, včetně dodání stříbra pro
jejich výrobu. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této
poptávky – Návrh smlouvy.
Dodavatel zajistí na své náklady a riziko dopravu hotových medailí do sídla zadavatele.
1.2 Lhůty plnění:
Jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.
1.3 Místo plnění (předání):
Je uvedeno v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.
1.4

Obchodní a platební podmínky:
Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh
smlouvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze
zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli
měnit.

1.5 Technické podmínky:
Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.
2. Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci
zakázky (dále jen „kvalifikace“):
2.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden
v příloze č. 2 této poptávky).
2.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá kopie
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výpisu ne staršího 3 měsíců ke dni zahájení poptávky).
2.3 Seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením poptávky, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:






identifikace objednatele,
předmět významné služby,
doba poskytnutí významné služby,
cena každé významné služby v Kč bez DPH,
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Významnou službou se rozumí ražba stříbrných ražeb mincovního typu ve špičkové
kvalitě, přičemž alespoň jedna taková služba byla v ceně nejméně 200 000 Kč včetně
DPH a dále alespoň jedna významná služba byla v rozsahu nejméně 200 kusů
ve špičkové kvalitě. Ražbou mincovního typu se rozumí mince, medaile nebo podobný
předmět ražený z lícního a rubového razidla v ražebním kruhu od průměru 30 mm
do průměru 50 mm s nízkým reliéfem a zvýšenou obrubou.
2.4 Seznam minimálně dvou techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu
na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a
předložení osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným službám.
Zadavatel požaduje, aby se na plnění předmětu zakázky podílel alespoň jeden technik
s následující kvalifikací:
 nejméně 3 roky praxe v rytí kovů a v povrchové úpravě (leštění nebo matování)
kovů,
a dále alespoň jeden technik s následující kvalifikací:
 nejméně 3 roky praxe v managementu kvality v ražbě mincí nebo medailí.
K doložení kvalifikace výše uvedených techniků předloží dodavatel podepsané
profesní životopisy těchto techniků, ve kterých bude uvedeno minimálně:
1. jméno, příjmení, titul
2. vztah k dodavateli (pracovněprávní či jiný)
3. profesní zkušenosti dokazující splnění kvalifikačních požadavků na odbornou
způsobilost.
2.5 Popis technického vybavení pro výrobu medailí a předložení popisu opatření dodavatele
k zajištění kvality, přinejmenším typu automatického redukčního stroje nebo typu stroje
určeného k digitálnímu přenosu reliéfu do počítače, lisů na rozmnožování razidel a
ražebních lisů a předložením popisu opatření dodavatele k zajištění kvality,
přinejmenším ražby medailí a vhodnosti zvolených obalů pro dlouhodobé uložení
medailí.

3. Nabídková cena:
3.1

Dodavatel stanoví jednotkovou nabídkovou cenu za výrobu 1 ks medaile do čl. IV odst.
1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této poptávky.

3.2

Jednotková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené
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s plněním předmětu zakázky. Cena plnění bude uvedena v Kč bez DPH.
4. Způsob hodnocení nabídek:
4.1

Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel
stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení o uvedených vahách:
1.

Jednotková nabídková cena za výrobu 1 ks medaile

60 %

2.

Kvalita vzorového odražku

40 %

V rámci každého kritéria bude nabídce přiřazeno 0 až 100 bodů (100 bodů = nejlepší
hodnocení), každá další nabídka získává takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje
míru splnění hodnoceného kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce v hodnoceném
kritériu (dvěma či více nabídkám může být přiděleno stejné bodové ohodnocení).
4.2

Bodové hodnocení kritéria „Jednotková nabídková cena za výrobu 1 ks medaile v Kč
bez DPH “ bude stanoveno jako poměr jednotkové nabídkové ceny za výrobu 1 ks
medaile (v Kč bez DPH) nabídky s nejnižší jednotkovou nabídkovou cenou za výrobu 1
ks medaile a jednotkové nabídkové ceny za výrobu 1 ks medaile (v Kč bez DPH)
hodnocené nabídky vynásobený 100, tedy:

bodová hodnota nabídky
v kritériu „Jednotková nabídková
cena za výrobu 1 ks medaile“

= 100*

jednotková nabídková cena za
výrobu 1 ks medaile
nabídky s nejnižší jednotkovou
nabídkovou cenou za výrobu 1 ks
medaile
v Kč bez DPH
jednotková nabídková cena za
výrobu 1 ks medaile
hodnocené nabídky v Kč bez
DPH

Nabídka s nejnižší jednotkovou nabídkovou cenou za výrobu 1 ks medaile získá 100
bodů.
4.3

Hodnocení nabídek v rámci kritéria „Kvalita vzorového odražku“ provede
specializovaná technická subkomise (dále jen „subkomise“), a to způsobem, že každý
člen subkomise posoudí vzorový odražek v nabídce ve 20 parametrech popsaných
v hodnotící tabulce, jejíž vzor tvoří přílohu č. 4 této poptávky, a přiřadí každé nabídce u
každého parametru bodové hodnocení od 0 do 100 bodů. Odražky budou subkomisí
posuzovány anonymně. V zájmu zachování anonymity předloží dodavatel odražek
pro hodnocení bez označení mincovny (viz požadavek v čl. 10.5 této poptávky).
Body přidělené členy subkomise dané nabídce se v jednotlivých parametrech uvedených
v hodnotící tabulce sečtou a vydělí počtem posuzovaných parametrů, čímž bude získán
průměrný počet bodů u každého hodnotitele. Takto získané průměrné počty bodů za
každého hodnotitele se následně sečtou a vydělí počtem hodnotitelů, čímž bude získán
průměrný počet bodů všech hodnotitelů.
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Takto získaná výsledná hodnota představuje počet bodů získaných nabídkou v rámci
hodnotícího kritéria „kvalita vzorového odražku“ před konečnou bodovou redukcí dle čl.
4.4 této poptávky.
Bodová hodnota nabídky pro kritérium „Kvalita vzorového odražku“ = průměr bodů získaných
v rámci hodnocení odražku výše uvedeným způsobem.
Hodnotící tabulky vyplněné všemi členy subkomise budou předány hodnotící komisi.
Hodnotící komise v hodnocení nabídek dále postupuje dle čl. 4.4 a 4.5 této poptávky.
4.4

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek podle výše uvedených kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného
kritéria. Takto vzniklé číselné hodnoty se sečtou v rámci obou dílčích kritérií, čímž
vznikne číselné ohodnocení nabídky.

4.5

Na základě číselného ohodnocení stanoví zadavatel pořadí výhodnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejvhodnější je vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího
číselného ohodnocení. Pokud by více nabídek dosáhlo stejného číselného ohodnocení,
pak je pro pořadí těchto nabídek rozhodující vyšší počet bodů u kritéria jednotková
nabídková cena za 1 ks medaile.

4.6

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

5. Kontaktní osoby za ČNB:
Mgr. Adriana Králová, tel.: +420 224 412 127, e-mail: adriana.kralova@cnb.cz;
v době její nepřítomnosti
vojtech.dylus@cnb.cz.

Mgr.

Vojtěch

Dyluš,

tel.:

+420 224 412

345,

e-mail:

6. Požadavky na nabídku dodavatele:
6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou
zpracovány pouze v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
6.2 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:
6.2.1 Identifikační údaje dodavatele - název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo
místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba
dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
6.2.2 Doklady dle bodu 2 této poptávky (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace).
Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
6.2.3 Doplněný návrh smlouvy (příloha č. 1 této poptávky) – dodavatel doplní v návrhu
smlouvy pouze žlutě podbarvená pole, ostatní ustanovení smlouvy není dodavatel
oprávněn jakkoliv měnit. Pokud dodavatel některé ze žlutě podbarvených polí
v návrhu smlouvy nevyplní, bude nabídka tohoto dodavatele vyloučena
z poptávkového řízení pro nesplnění podmínky zadavatele.
6.2.4 Vzorový odražek dle bodu 10.5 této poptávky.
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Vzorový odražek, který bude předmětem hodnocení dle bodu 4.3 a 4.4 této
poptávky, bude dodavatelem předložen zvlášť v uzavřeném obalu zabezpečeném
proti běžnému poškození a nerozpoznatelnému otevření. Obal bude označen
názvem poptávky „Výroba stříbrných medailí pro vnitřní potřebu České
národní banky“, adresou zadavatele, adresou dodavatele včetně jeho
identifikačního (nebo jiného registračního) čísla a nápisem „NEOTVÍRAT,
BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ – VZOROVÝ ODRAŽEK“. Zadavatel
doporučuje, aby byl obal opatřen bezpečnostními prvky, které jej zajistí proti
poškození a proti manipulaci tak, aby byla vyloučena možnost jejich
neoprávněného nahrazení.
6.2.5 Seznam poddodavatelů s uvedením údajů dle bodu 9.1 této poptávky.
6.2.6 Číslo bankovního účtu účastníka poptávky (včetně IBAN a BIC v případě
účastníků se sídlem mimo území České republiky) dle bodu 10.8 této poptávky.
7. Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podání:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. listopadu 2018 ve 13:00 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 souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná.
Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Místo pro podání vzorového odražku dle bodu 10.5 poptávky a způsob jeho doručení:
Vzorový odražek, který musí být dle bodu 6.2.4 této poptávky součástí nabídky, se doručuje
následujícími způsoby, a to:
a) zasláním do sídla zadavatele:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,
b) podáním na podatelně zadavatele:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1
Pracovní doba podatelny zadavatele:
pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:15 hod.
pátek:

8:00 – 15:00 hod.

Pracovník podatelny se k převzetí vzorového odražku dostaví na základě výzvy pracovníka
ostrahy zadavatele. Časem převzetí vzorového odražku je okamžik jeho skutečného převzetí
pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě
mezi okamžikem vstupu osoby doručující vzorový odražek do budovy zadavatele a
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okamžikem skutečného předání vzorového odražku pracovníkovi podatelny (např. z důvodu
orientace
osoby
doručující
nabídku
v budově).
Proto
zadavatel
žádá
dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým
předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
8. Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán:
Do 31. prosince 2018.
Zadavatel upozorňuje, že v případě odstoupení účastníka v průběhu zadávací lhůty,
tj. porušení výše uvedené lhůty, může po účastníkovi vymáhat náhradu vzniklé škody z titulu
tzv. předsmluvní odpovědnosti.
9. Omezení poddodavatelů
9.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval část/i veřejné zakázky,
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a uvedl identifikační údaje1 těchto
poddodavatelů.
10. Další informace k poptávce:
10.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém nebo slovenském jazyce.
10.2 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek,
budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
10.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena a
dodavatel bude z poptávky vyloučen.
10.4 ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat
žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy, aniž
by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených
s předložením nabídky do poptávky.
10.5 K výrobě vzorového odražku budou dodavatelům, kteří o to požádají, na základě jejich
žádosti doručené kontaktní osobě zadavatele uvedené v bodě 5 této poptávky nejpozději
do 25. září 2018, zapůjčeny sádrové modely líce a rubu návrhů určených k realizaci
vzorového odražku, které dodavatelé vrátí zpět zadavateli v den, kdy bude končit lhůta
pro podání nabídek (viz bod 7 poptávky). Zadavatel odešle (tj. předá k poštovní
přepravě) sádrové modely líce a rubu návrhů kontaktní osobě a na adresu dodavatele
uvedenou v žádosti dodavatele nejpozději dne 1. října 2018. Dodavatel musí sám
bez použití poddodavatele zajistit přípravu redukování, redukování modelů, rytecké
úpravy nebo přímé ruční rytí, rozmnožování ražebních nástrojů s výjimkou ražebního
kruhu, finální povrchové úpravy razidel, ražbu odražku a kompletaci odražku do obalů.
V zájmu zachování anonymity hodnocení nepoužije dodavatel na vzorový odražek svou
zvolenou značku, ale velké písmeno abecedy, které dodavateli přidělí zadavatel v emailové zprávě zaslané kontaktní osobě dodavatele po odeslání modelů dodavateli.
Vzorový odražek bude předložen v jednom ražebním provedení - špičkové kvalitě
(proof). Technické parametry vzorového odražku jsou uvedeny v příloze č. 3 této
poptávky. Vzorový odražek musí být proveden způsobem a v kvalitě, která je obvyklá u
1

identifikačními údaji se pro účely této poptávky rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu
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moderních mincí a medailí. Zejména musí být čistě provedeny rytecké úpravy po
redukování nebo přímé rytí, musí být dodrženy parametry uvedené v příloze č. 3 této
poptávky včetně jejich tolerancí. Připouští se použití různých typů a intenzit matování
na různé části mincovního pole. Mincovním kovem vzorového odražku medaile bude
stříbro libovolné ryzosti, síla a hmotnost odražku a jeho tolerance není stanovena,
odražek musí mít však požadovaný průměr. Hrana odražku bude hladká. Hodnotící
parametry jsou uvedeny v tabulce, jejíž vzor tvoří přílohu č. 4 této poptávky.
10.6 Střížky pro vzorový odražek si dodavatel obstará sám na vlastní náklady.
10.7 Pokud nedojde k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, ČNB si vyhrazuje právo
jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkem poptávky, a to v pořadí, které vyplývá
z výsledků hodnocení nabídek. ČNB může tento postup do uzavření smlouvy použít
opakovaně. Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu
jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.
10.8 Předložené nabídky se dodavatelům nevracejí. Zadavatel však uhradí účastníkům
poptávky hodnotu stříbra obsaženého v jejich vzorovém odražku, a to nejpozději do
30 dnů po skončení poptávkového řízení.
Hodnota stříbra ve vzorových odražcích bude stanovena jako násobek světové tržní
ceny stříbra (v USD) stanovené ke dni konce lhůty pro podání nabídek a ryzí hmotnosti
stříbra (v gramech) obsaženého ve vzorovém odražku předloženém účastníkem
poptávky v nabídce. Takto získaná hodnota stříbra v USD bude přepočtena do CZK na
základě devizového kurzu vyhlášeného ČNB za den, kdy bude končit lhůta pro podání
nabídek. Za účelem výpočtu hodnoty stříbra ve vzorových odražcích, uvede každý
účastník poptávky ve své nabídce ryzí hmotnost stříbra (v gramech s přesností na
2 desetinná místa) ve vzorovém odražku.
Každý účastník poptávky uvede ve své nabídce též číslo účtu, včetně kódu banky,
na který zadavatel zašle výše uvedeným způsobem vypočtenou hodnotu stříbra
obsaženého ve vzorovém odražku. Účastníci poptávky, kteří mají sídlo mimo
území České republiky, uvedou kromě čísla účtu své banky též IBAN a BIC.
10.9 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle
bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 25. října 2018 do 15:00
hodin. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.cnb.cz.
10.10 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových cen
jednotlivých dodavatelů.
10.11 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru dodavatele,
případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu
zadavatele: https://ezak.cnb.cz.
Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního
styku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy včetně příloh
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Technické parametry vzorových odražků
Příloha č. 4 – Hodnocení technické kvality vzorových odražků
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