ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24
120 00 PRAHA 2

Naše zn.:
SEI-10078/2020/90.203

Vyřizuje:
Mgr. Hana Dostálová

V Praze dne:
17. 08. 2020

Odpověď na dotaz (vysvětlení výzvy) ze dne
14. srpna 2020 k výzvě k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku osobních ochranných pracovních
prostředků s logem Státní energetické
inspekce – na žádost dodavatele

„Osobní ochranné pracovní prostředky
s logem Státní energetické inspekce“

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

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
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1. Základní údaje o zadavateli
Název
Zastoupená
Sídlo
IČO
Organizační útvar
Počet inspektorů
Kontaktní osoba ve věcech
technických

Státní energetická inspekce
Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město
613 87 584
Organizační složka státu
54 (19 žen a 35 mužů)
Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy
tel.: 737 233 678
e-mail: mvokac@cr-sei.cz
Kontaktní osoba ve věcech Mgr. Hana Dostálová – rada pro veřejné zakázky
organizačních
tel.: 605 227 558
e-mail: hdostalova@cr-sei.cz
2. Zahájení výběrového řízení
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 06. 08. 2020
- zveřejněním výzvy v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných
zakázek – Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“).
3. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – na žádost dodavatele
Dne 14. srpna 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím NEN žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace ve znění „Dobrý den, součástí výběrového řízení je příloha
č. 3 - Cenová nabídka. Úpravou hodnot v opravené výzvě č. 2, se změnili hodnoty,
které mají vliv na celkovou cenu. Příloha č. 3 zůstala beze změn a k tomu
zaheslovaná. Prosím o opravu uvedené přílohy nebo vložit ji nezakódovanou.“
4. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel konstatuje, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána
řádně a včas, proto ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující
vysvětlení k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
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s názvem „Osobní ochranné pracovní prostředky s logem Státní energetické
inspekce“.
Zadavatel dne 12. srpna 2020 změnil Přílohu č. 3: Cenová nabídka (dále jen
„Příloha“), která je součástí výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Osobní ochranné pracovní prostředky s logem Státní energetické
inspekce“
Zadavatel zjistil pochybení při stanovení celkového počtu inspektorek a inspektorů
ve sloupci E, řádek 16 (počet inspektorek/inspektorů 69), ve sloupci E, řádek
17 (počet inspektorek/inspektorů 138), ve sloupci E, řádek 18 (počet
inspektorek/inspektorů 69). Zadavatel vycházel z aktuálního stavu inspektorek
(19 inspektorek) a inspektorů (35 inspektorů) a k němu připočetl odhadovaný počet
fluktuantů, tj. 15 zaměstnanců. Jelikož zadavatel požaduje v čl. 11 výzvy, aby
dodavatel stanovil ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění
veřejné zakázky pro 75 zaměstnanců (25 žen a 50 mužů), počty ve výše uvedených
buňkách jsou tak v rozporu s požadavkem zadavatele. Správně uvedené hodnoty
proto mají být ve sloupci E, řádek 16 (počet inspektorek/inspektorů 75), sloupci E,
řádek 17 (počet inspektorek/inspektorů 150), ve sloupci E, řádek 18 (počet
inspektorek/inspektorů 75).
Zadavatel dne 12. srpna 2020 nahrál do NEN opravenou Přílohu pod názvem
souboru „Příloha č. 3: Cenová nabídka_opravená“, kterou současně zveřejnil.
V danou chvíli tak byly zveřejněny dvě Přílohy, proto se zadavatel rozhodl oduveřejnit
původní přílohu s názvem souboru „Příloha č. 3: Cenová nabídka“ s ohledem na fakt,
že by dvě podobné přílohy byly pro uchazeče matoucí. Tento postup zadavatel
konzultoval se ServiceDesk NEN na telefonu +420 841 888 841.
Z výše uvedeného je zřejmé, že došlo k opravě Přílohy a zveřejnění opravené
Přílohy. Samotná výzva k podání nabídky se nijak neměnila.

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

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24, 120 00
PRAHA 2

Zadavatel prohlašuje, že oba výše uvedené soubory s Přílohou č. 3 byly zaheslované.
Pro potřeby dodavatelů se zadavatel rozhodl soubor odemknout a na tuto skutečnost
upozornit hodnotící komisi.
Jakmile zadavatel zveřejní odemknutou Přílohu v NEN pod názvem souboru „Příloha
č. 3: Cenová nabídka_odemknutá“, původní zaheslovanou Přílohu zveřejněnou jako
soubor „Příloha č. 3: Cenová nabídka_opravená“ oduveřejní.
5.

Lhůta pro podání nabídky

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace, není
třeba prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ. Lhůta
pro podání nabídky proto zůstává nezměněna.

Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel Státní energetické inspekce

Přílohy
Příloha č. 3: Cenová nabídka
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