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Protokol z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Stěhování Státní energetické inspekce“ 

 

 

 

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. Údaje o konání prohlídky místa plnění 

Dne 08. 02. 2021 ve 13:00 hodin byla zahájena prohlídka místa plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ (dále jen 

„prohlídka“).  
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Prohlídka proběhla v:  

 5. a 6. patře ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce, Gorazdova 

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

 7. patře územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, 

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

 archivu ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce a územního 

inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 

120 00, Praha 2 – Nové Město 

 3., 4. a 5. patře České agentury na podporu obchodu CzechTrade, Dittrichova 

1968/21, 120 00, Praha 2 – Nové Město. 

 

Prohlídka byla ukončena téhož dne ve 13:30 hodin. 

 

3. Přítomní účastníci prohlídky místa plnění 

Prohlídky se zúčastnili zástupci dodavatelů blíže uvedení v prezenční listině 

přítomných účastníků prohlídky místa plnění (dále jen „prezenční listina“) přiložené 

k tomuto Protokolu z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu  

s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“. Prezenční listina byla vyhotovena 

v den a místě konání prohlídky. Zadavatel nepožadoval podepsání prezenční listiny. 

Zástupci dodavatelů se při vstupu prokazovali občanským průkazem.  

 

Vedle přítomných zástupců dodavatelů se prohlídky účastnili ze strany zadavatele 

následující osoby: 

 Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky, 

 Pavel Vrba, vedoucí oddělení ICT. 

 

4. Průběh prohlídky místa plnění 

Sraz účastníků prohlídky proběhl v souladu s čl. 21 výzvy k podání nabídky na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Stěhování Státní energetické inspekce“. Sraz 

uchazečů byl ve vestibulu budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 1969/24, 
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120 00, Praha 2 – Nové Město, kde proběhl zápis přítomných účastníků prohlídky  

do prezenční listiny a následně byla zahájena samotná prohlídka. 

 

Na prohlídce byli přítomní účastníci seznámeni především se samotnou lokalizací 

místa plnění, budovami, vzájemným propojením budov a prostory, ve kterých budou 

stěhovací služby prováděny. Dále byli přítomní účastníci seznámeni 

s předpokládaným rozsahem plnění stěhovacích prací, a to v souladu s výzvou 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stěhování Státní 

energetické inspekce“. 

 

5. Dotazy a žádosti o vysvětlení vyřizované v rámci prohlídky místa plnění 

Na shora uvedené prohlídce nebyly vzneseny žádné dotazy, týkající se nových nebo 

upřesňujících informací a skutečností k předmětu plnění či zadávacím podmínkám 

veřejné zakázky.  

 

Žádný z přítomných účastníků se nevyjádřil, že by vznesl písemný dotaz  

na zadavatele. 

 

6. Výhrady proti úkonu zadavatele 

Kterýkoli uchazeč má právo podat proti úkonům zadavatele výhrady, a to nejpozději 

do 3 (slovy třech) pracovních dnů od doručení či zveřejnění úkonu zadavatele, proti 

kterému výhrada směřuje. 

 

V případě, kdy zadavatel výhradě nevyhoví, odešle zadavatel uchazeči, který podal 

výhradu, nejpozději do 10 (slovy deseti) pracovních dnů od doručení výhrady 

písemné vyrozumění o výhradě s uvedením odůvodnění. V případě vyhovění výhradě 

se ve vyrozumění o výhradě uvede způsob nápravy a odešle se všem účastníkům, 

kteří podali nabídky nebo byli zadavatelem osloveni. 

 

Vyrozumění o výhradě vypracovává osoba odpovědná za zadání zakázky a schvaluje 

osoba jí nadřízená s přiměřenou politickou odpovědností, případně komise k tomuto 

účelu sestavená. Schvalující osoby jsou ve vyrozumění uvedeny. 
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Institut výhrady proti úkonu zadavatele nepodléhá správnímu řízení ani lhůtám  

ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výše 

uvedené lhůty jsou pouze pořádkové, jejich nedodržení proto není možné 

sankcionovat. Nejde ani o blokační lhůtu, po kterou by nebylo možné uzavřít smlouvu 

na předmět plnění. 

 

 

 

Mgr. Hana Dostálová 

odborný rada pro veřejné zakázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Příloha č. 1: Prezenční listina přítomných účastníků prohlídky místa plnění 
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Protokol z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“







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 







Údaje o konání prohlídky místa plnění

Dne 08. 02. 2021 ve 13:00 hodin byla zahájena prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ (dále jen „prohlídka“). 



Prohlídka proběhla v: 

· 5. a 6. patře ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město,

· 7. patře územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město,

· archivu ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce a územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město

· 3., 4. a 5. patře České agentury na podporu obchodu CzechTrade, Dittrichova 1968/21, 120 00, Praha 2 – Nové Město.



Prohlídka byla ukončena téhož dne ve 13:30 hodin.



Přítomní účastníci prohlídky místa plnění

Prohlídky se zúčastnili zástupci dodavatelů blíže uvedení v prezenční listině přítomných účastníků prohlídky místa plnění (dále jen „prezenční listina“) přiložené k tomuto Protokolu z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“. Prezenční listina byla vyhotovena v den a místě konání prohlídky. Zadavatel nepožadoval podepsání prezenční listiny. Zástupci dodavatelů se při vstupu prokazovali občanským průkazem. 



Vedle přítomných zástupců dodavatelů se prohlídky účastnili ze strany zadavatele následující osoby:

· Mgr. Hana Dostálová, odborný rada pro veřejné zakázky,

· Pavel Vrba, vedoucí oddělení ICT.



Průběh prohlídky místa plnění

Sraz účastníků prohlídky proběhl v souladu s čl. 21 výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stěhování Státní energetické inspekce“. Sraz uchazečů byl ve vestibulu budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město, kde proběhl zápis přítomných účastníků prohlídky 
do prezenční listiny a následně byla zahájena samotná prohlídka.



Na prohlídce byli přítomní účastníci seznámeni především se samotnou lokalizací místa plnění, budovami, vzájemným propojením budov a prostory, ve kterých budou stěhovací služby prováděny. Dále byli přítomní účastníci seznámeni s předpokládaným rozsahem plnění stěhovacích prací, a to v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stěhování Státní energetické inspekce“.



Dotazy a žádosti o vysvětlení vyřizované v rámci prohlídky místa plnění

Na shora uvedené prohlídce nebyly vzneseny žádné dotazy, týkající se nových nebo upřesňujících informací a skutečností k předmětu plnění či zadávacím podmínkám veřejné zakázky. 



Žádný z přítomných účastníků se nevyjádřil, že by vznesl písemný dotaz 
na zadavatele.



Výhrady proti úkonu zadavatele

Kterýkoli uchazeč má právo podat proti úkonům zadavatele výhrady, a to nejpozději do 3 (slovy třech) pracovních dnů od doručení či zveřejnění úkonu zadavatele, proti kterému výhrada směřuje.



V případě, kdy zadavatel výhradě nevyhoví, odešle zadavatel uchazeči, který podal výhradu, nejpozději do 10 (slovy deseti) pracovních dnů od doručení výhrady písemné vyrozumění o výhradě s uvedením odůvodnění. V případě vyhovění výhradě se ve vyrozumění o výhradě uvede způsob nápravy a odešle se všem účastníkům, kteří podali nabídky nebo byli zadavatelem osloveni.



Vyrozumění o výhradě vypracovává osoba odpovědná za zadání zakázky a schvaluje osoba jí nadřízená s přiměřenou politickou odpovědností, případně komise k tomuto účelu sestavená. Schvalující osoby jsou ve vyrozumění uvedeny.



Institut výhrady proti úkonu zadavatele nepodléhá správnímu řízení ani lhůtám 
ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené lhůty jsou pouze pořádkové, jejich nedodržení proto není možné sankcionovat. Nejde ani o blokační lhůtu, po kterou by nebylo možné uzavřít smlouvu na předmět plnění.







Mgr. Hana Dostálová

odborný rada pro veřejné zakázky
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