ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24
120 00 PRAHA 2

Naše zn.:
SEI-4189/2019/90.203-11

Vy izuje:
Bc. Dostálová

V Praze dne:
03. 09. 2019

Odpověď na dotaz ze dne 29. srpna 2019 k výzvě na podání nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu na poskytnutí služby s názvem „Informační systém
a správu dokumentů Státní energetické inspekce“ a oznámení o prodloužení
lhůty pro podání nabídek

Název zakázky:

Informační systém na správu dokumentů Státní energetické
inspekce

Zadavatel:

Státní energetická inspekce
se sídlem Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

Ing. Pavlem Gebauerem
úst edním editelem

IČ: 61387584
www.cr-sei.cz

Tel.: 224 855 340
E-mail: posta@cr-sei.cz
Datová schránka: hq2aev4

Bankovní spojení:
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ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

K této výzvě k podání nabídky k ve ejné zakázce malého rozsahu ze dne
8. srpna 2019, která je zve ejněna v IT systému určeném pro elektronické zadávání
ve ejných zakázek – Národní elektronický nástroj (NEN) a na stránkách zadavatele,
zadavatel

oznamuje

doplňující informace, spočívající v odpovědi zadavatele na dotaz zájemce
o zakázku ze dne 29. srpna 2019.

Otázka č. 1 zájemce o zakázku:
Podrobným vyhledáváním jsme zjistili, že ETSI je organizace zabývající
se technologickými standardy a jako taková certifikace nevydává. Proto Vás prosím
o vysvětlení, co je t eba doložit.
Odpověď zadavatele na otázku č. 1 zájemce o zakázku:
Naší snahou je nalézt dodavatele, který bude dostatečně erudován v oblasti vytvá ení
a práce s formáty elektronického podpisu. ETSI vydává certifikáty o účasti. Proto
požadujeme doložení certifikátu od ETSI o účasti na eventu zamě ujícím se na práci
s formáty elektronického podpisu. P ipouštíme však i alternativní prokázání znalosti
práce s formáty elektronického podpisu, jakožto doložení důkazu o znalosti
problematiky v oblasti vytvá ení a práce s formáty elektronického podpisu.

Otázka č. 2 zájemce o zakázku:
Dále bych se rád zeptal, co je míněno v P íloha č. 1_Technické parametry
a požadavky související s informačním systémem (1).pdf pod názvem „Uchování:
• Uchovávání elektronických dokumentů prost ednictvím kvalifikované služby dle
eIDAS“, neboť toto lze vyložit několika způsoby, z nichž jeden je, že toto lze ešit
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"QPres for QESeal/Sig" kterou ale má v ČR jen 602 Software. Prosím i zde o p esnou
specifikaci.
Odpověď zadavatele na otázku č. 2 zájemce o zakázku:
Cílem je splnit požadavky dle platného na ízení eIDAS v celé EU. Způsob splnění
požadavků je na dodavateli. Státní energetická inspekce nemá informace
ke konkrétním ešením jednotlivých dodavatelů.

S ohledem na ustanovení § 98 ZZVZ se prodlužuje lhůta pro podání nabídek
do 9. 9. 2019 do 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Gebauer
úst ední editel Státní energetické inspekce
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