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Změna výzvy k podání nabídky na 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. Zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 29. 01. 2021 zveřejněním výzvy v IT systému 

určeném pro elektronické zadávání veřejných zakázek – NEN. 
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3. Změna zadávací dokumentace – úprava zadávacích podmínek 

Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje provedení dále uvedených změn výzvy 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování 

Státní energetické inspekce“ (dále jen „Výzva“), a to v souladu s ustanovením  

§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“). 

 

V souvislosti s novelizací 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 včetně příloh. 

 

3.1 Úprava/sloučení čl. 7.4 a 7.5 Výzvy 

Zadavatel požaduje předložit v nabídce buď prostou kopii certifikátu ISO 27001 – 

Management bezpečností informací, nebo prostou kopii certifikátu ISO 9001. 

Zadavatel připouští předložení obou certifikátů. 

 

3.2 Zrušení čl. 7.6 Výzvy 

Zadavatel z Výzvy vypouští čl. 7.6 Požadavek na ISO 14001. 

 

3.3 Zrušení čl. 7.7 Výzvy 

Zadavatel z Výzvy vypouští čl. 7.7 Požadavek na ISO 45001:2018. 

 

3.4 Úprava č. 22. Výzvy 

S ohledem na zrušení požadavku předložení prosté kopie certifikátu ISO 14001  

a 45001:2018 zadavatel vypouští z čl. 22 u podání nabídky v souladu s doporučeným 

členěním „ISO 14001,“ a „ISO 45001:2018“. Zadavatel současně doplňuje „buď“ před 

„ISO 27001,“ a „a nebo“ před „ISO 9007,“. 

mailto:posta@cr-sei.cz


 

 

 

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT 

GORAZDOVA 24, 120 00 

PRAHA 2 

 

IČ: 61387584 

www.cr-sei.cz  

 

  

Tel.: 224 855 340 

E-mail: posta@cr-sei.cz 

Datová schránka: hq2aev4 

  

Bankovní spojení:  

výdajový rozpočtový účet: 

příjmový rozpočtový účet: 

  

ČNB Praha 1 

34826011 

19 - 34826011 

 

4. Zrušení přílohy č. 6 Výzvy 

Zadavatel se rozhodl zrušit přílohu č. 6: Půdorysy budov. 

 

5. Změna přílohy č. 13 Výzvy 

Rozvolnění požadavků zadavatele na předložení ISO certifikátů se dotklo i Přílohy  

č. 13: Návrh rámcové dohody.  

 

5.1 Zrušení některých bodů čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy 

Zadavatel tímto upravuje čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy, ze kterého vypouští „certifikátu 

ISO 14001“ a „certifikátu ISO 45001:2018“. 

 

5.2 Doplnění u některých bodů čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy 

Zadavatel tímto doplňuje u certifikátu ISO 27001 a certifikátu ISO 9001 poznámku 

pod čarou ve znění „* nehodící se škrtněte“. 

 

6. Lhůta pro podání nabídky 

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k tomu, že změny Výzvy se týkají rozvolnění 

požadavků, lhůta pro podání nabídky zůstává tímto nedotčena, tj. do 19. 02. 2021  

do 13:30 hodin. 

 

7. 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. 

mailto:posta@cr-sei.cz
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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. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Příloha č. 13:  Smlouva (rámcová dohoda) – opravená 
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Změna výzvy k podání nabídky na 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 







Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 29. 01. 2021 zveřejněním výzvy v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných zakázek – NEN.



Změna zadávací dokumentace – úprava zadávacích podmínek

Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje provedení dále uvedených změn výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování Státní energetické inspekce“ (dále jen „Výzva“), a to v souladu s ustanovením 
§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).



V souvislosti s novelizací 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 včetně příloh.



Úprava/sloučení čl. 7.4 a 7.5 Výzvy

Zadavatel požaduje předložit v nabídce buď prostou kopii certifikátu ISO 27001 – Management bezpečností informací, nebo prostou kopii certifikátu ISO 9001. Zadavatel připouští předložení obou certifikátů.



Zrušení čl. 7.6 Výzvy

Zadavatel z Výzvy vypouští čl. 7.6 Požadavek na ISO 14001.



Zrušení čl. 7.7 Výzvy

Zadavatel z Výzvy vypouští čl. 7.7 Požadavek na ISO 45001:2018.



Úprava č. 22. Výzvy

S ohledem na zrušení požadavku předložení prosté kopie certifikátu ISO 14001 
a 45001:2018 zadavatel vypouští z čl. 22 u podání nabídky v souladu s doporučeným členěním „ISO 14001,“ a „ISO 45001:2018“. Zadavatel současně doplňuje „buď“ před „ISO 27001,“ a „a nebo“ před „ISO 9007,“.



Zrušení přílohy č. 6 Výzvy

Zadavatel se rozhodl zrušit přílohu č. 6: Půdorysy budov.



Změna přílohy č. 13 Výzvy

Rozvolnění požadavků zadavatele na předložení ISO certifikátů se dotklo i Přílohy 
č. 13: Návrh rámcové dohody. 



Zrušení některých bodů čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy

Zadavatel tímto upravuje čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy, ze kterého vypouští „certifikátu ISO 14001“ a „certifikátu ISO 45001:2018“.



Doplnění u některých bodů čl. 9.7. přílohy č. 13 Výzvy

Zadavatel tímto doplňuje u certifikátu ISO 27001 a certifikátu ISO 9001 poznámku pod čarou ve znění „* nehodící se škrtněte“.



Lhůta pro podání nabídky

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k tomu, že změny Výzvy se týkají rozvolnění požadavků, lhůta pro podání nabídky zůstává tímto nedotčena, tj. do 19. 02. 2021 
do 13:30 hodin.



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.













Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel
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