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Odpověď na dotaz č. 1 / vysvětlení výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“)  

– na žádost dodavatele 

 

 

1. Základní údaje o zadavateli 

Název Státní energetická inspekce 

Zastoupená Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 

Sídlo Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

IČO 613 87 584 

Organizační útvar Organizační složka státu 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy  
tel.: 737 233 678 
e-mail: mvokac@cr-sei.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
organizačních 

Mgr. Hana Dostálová – odborný rada pro veřejné 
zakázky 
tel.: 605 227 558 
e-mail: hdostalova@cr-sei.cz  

 

2. Dotaz č. 1 ze dne 01. 02. 2021 zaslaný elektronicky prostřednictvím 

Národního elektronického nástroje 

V bodě 7 požadujete předložení certifikátů ISO 27001, 9001, 14001 a 45001. Tyto 

certifikáty má pouze jedna stěhovací společnost v České republice, tudíž se jedná  

o porušení paragrafu 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
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3. Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 01. 02. 2021 

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení zadávací 

dokumentace v tomto znění: 

 

V souvislosti s novelizací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se zadavatel při sestavování 

požadavků soustředil na naplnění povinnosti dodržení zásady sociálně odpovědného 

zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. Svůj 

postup zadavatel odůvodnil a zveřejnil na profilu zadavatele (v NEN).  

Zadavatel požadoval předložit v nabídce prostou kopii certifikátu ISO 27001,  

ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001:2018, a to v dobré víře, že naplňuje principy 

odpovědného zadávání, především sociálně a environmentálně odpovědného 

zadávání. Zadavatel se tak omylem dopustil diskriminačního jednání, proto se 

zadavatel rozhodl rozvolnit své požadavky a změnit výzvu k podání nabídky na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ 

(dále jen „Výzva“) včetně příloh. Změna Výzvy a jejích příloh bude uveřejněna stejným 

způsobem jako vyhlášení výběrového řízení, tj. na profilu zadavatele.  

 

4. Lhůta pro podání nabídky 

Zadavatel oznamuje, že ačkoli má dotaz vliv na zadávací podmínky, není třeba 

prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ.  

 

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tj. do 19. 02. 2021 do 13:30 hodin. 

 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel 
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