ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24
120 00 PRAHA 2

Naše zn.:
SEI-6732/2019/90.203-4

Vy izuje:
Bc. Hana Dostálová

V Praze dne:
12. 12. 2019

Odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace) ze dne 11. prosince 2019
k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky s názvem „Nákup 90 kusů mobilních telefonů pro inspektory Státní
energetické inspekce“ – na žádost dodavatele

Název zakázky:

Nákup 90 kusů mobilních telefonů pro inspektory
Státní energetické inspekce

Systémové číslo NEN

N006/19/V00035181

Zadavatel:

Státní energetická inspekce
se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 - Nové
Město

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:
výdajový rozpočtový účet:
p íjmový rozpočtový účet:

ČNB Praha 1
34826011
19 - 34826011

ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných
zakázek, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení
zadávací dokumentace v rámci výše uvedené ve ejné zakázky:
Dotaz č. 1 ze dne 11. prosince 2019:
V technické specifikaci mobilních telefonů uvádíte požadavek na voděodolnost.
Je tím myšleno nějaký konkrétní certifikát? Dané parametry odpovídají pouze dvěma
telefonům, ale ani jeden z nich nemá p ímo certifikát odolnosti proti vodě.
Do programu Android One jsou totiž za azeny pouze vybrané modely. Ve Vaší
cenové hranici tomu jiné modely neodpovídají. P ípadně pokud je ízení směrováno
na konkrétní model prosím o jeho uvedení nebo lepší objasnění specifikace.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 ze dne 11. prosince 2019:
Minimální požadavek na odolnost proti vodě je IP x2. Zadavatel nepožaduje
certifikaci. Deklarace výrobce je dostačující.
Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace,
není třeba prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení
§ 98 ZZVZ.

S pozdravem

Ing. Pavel Gebauer
úst ední editel Státní energetické inspekce
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