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1.

Základní údaje o zadavateli
Název:
Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních:

2.

Státní energetická inspekce
Ing. Pavlem Gebauerem, úst edním editelem
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
613 87 584
Pavel Vrba – Oddělení ICT
(Tel.: +420 602 642 192)
Bc. Hana Dostálová – Ve ejné zakázky
(Tel.: 224 855 126)

Zahájení výb rového ízení
Výběrové ízení bylo zahájeno dne 8. 8. 2019 zve ejněním výzvy v IT systému
určeném pro elektronické zadávání ve ejných zakázek – Národní elektronický
nástroj (NEN) a zve ejněním na stránkách zadavatele.

3.

Zm na zadávací dokumentace – úprava zadávacích podmínek
Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje provedení dále uvedených změn
zadávací dokumentace v otev eném ízení zakázky malého rozsahu
na poskytnutí služby s názvem „Informační systém na správu dokumentů Státní
energetické inspekce“, a to v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání ve ejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).
Zadavatel mění zadávací dokumentaci a její P ílohu č. 1: Technické parametry
a požadavky související s informačním systémem. Provedené změny spočívají
v tom, že zadavatel upravil obecné požadavky na dodavatele a obecné
požadavky na dodaný informační systém.
Konkrétně z obecných požadavků vypustil „Plugtesty“ u dodavatelem povinně
doložených certifikací. Dle zadavateli dostupných informací je v České republice
více jak jeden Dodavatel, který je členem ETSI a zároveň více jak jeden
Dodavatel, který disponuje plugtesty. I p esto se zadavatel rozhodl omezit
certifikaci pouze na ETSI.

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

Další změna je bližší specifikace požadovaných certifikací ISO „9001, 27001“.
Tato nejasnost v zadávací dokumentaci vznikla p i mechanickém p episování
textu.
U obecných požadavků na implementační tým dodavatele zadavatel upustil od
nároku na certifikaci „PRINCE“ a „Praxe: minimálně 5 let“, a to
v implementačním týmu dodavatele. Dále zadavatel nastavil možnost certifikace
PRINCE „nebo“ ITIL.
Poslední změnu provedl zadavatel v uživatelském výběru jazykové mutace, kde
vypustil „SK“.
4.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a lhůty pro otevírání obálek
V souvislosti s uvedenou úpravou zadávacích podmínek se prodlužuje lhůta pro
podání nabídek do 5. 9. 2019 do 10:00 hodin.

V Praze dne 19. srpna 2019

Ing. Pavel Gebauer
úst ední editel Státní energetické inspekce

P íloha
P íloha č. 1: Technické parametry a požadavky související s informačním
systémem.
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