VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a JUDr. Matejem
Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva
027 95 281

IČO:
(dále jen „zadavatel“)

Veřejná zakázka
Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (ZZVZ)
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením čl. 8 Výzvy k podání nabídek poskytuje následující vysvětlení
zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatele.
Dotaz č. 1 ze dne 23.04.2021
Zadavatel požaduje doložit seznam členů realizačního týmu, přičemž alespoň jeden z členů musí být
certifikován u uznávané mezinárodní autority jako osoba s certifikátem Anti-bribery management
systems Auditor, či Lead Auditor.
Z požadovaného předmětu plnění plyne, že větší část plnění řeší ustavení a implementaci systému
protikorupčního managementu dle ISO 37001 a menší část je věnována jeho auditu.
Dotazujeme se, zda zadavatel bude namísto certifikace Auditor nebo Lead Auditor akceptovat certifikát
ISO 37001 Lead Implementer vydaného ve shodě s normou pro certifikaci osob ISO/IEC 17024
uznávanou mezinárodní autoritou?
Odpověď zadavatele
Ano, zadavatel bude uznávat i tuto certifikaci.
Dotaz č. 2 ze dne 23.04.2021
1. Certifikace
Jde o Bod 5., písm. b), technickou kvalifikaci, poslední odrážku. Ta vyžaduje u interního auditora
certifikát označen jako "Anti-bribery management systems Auditor či Lead Auditor".
Tento certifikát je vydáván soukromou firmou, v ČR zastoupenou konkrétně firmou (anonymizováno).
Na trhu je podobných certifikátů více. Zajímá mě tedy jejich porovnatelnost.
Náš interní auditor prošel příslušnými školeními u jiné (mezinárodně uznávané) společnosti, nicméně
označení je jiné. Rád bych se proto zeptal:
jak poznat rovnocennost Vámi požadované listiny s jinou?
co vlastně má osvědčovat "certifikát" - zkušenost s audity v praxi či teoretické proškolení
znalosti normy ISO 37001 nebo něco jiného? A jakou míru zkušenosti/proškolení požadujete?
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2. Hodnotící vzorce
Druhá otázka směřuje na kapitolu 7 - způsob hodnocení nabídek, stranu 5 - textové popisy a vzorce.
U obou kritérií (A. i B.) se pod šedivými pruhy uvádí, že každé z nich má maximální bodovou hranici (40,
resp. 30 bodů). V následujícím textu se s těmito hranicemi už nepracuje. Jak tedy dochází k úpravě
bodové hranice?
Rád bych tedy požádal o přiblížení způsobu, jak dochází k úpravě bodů - po výpočtu zlomku. Příklad:
sazba uchazeče A za 1 MD = 10 ... 10/10=1
... 1*50=50
sazba uchazeče B za 1 MD = 15 ... 10/15=0,67 ... 0,67*50=33,33
Odpověď zadavatele
Ad 1) Zadavatel bude dále uznávat i certifikace uvedené k dotazu dodavatele č. 1. Zadavatel uzná i jiné
certifikace k ISO 37001/Anti-bribery managementu, jde-li o certifikaci uznávané mezinárodní autority.
Zkušenosti dodavatel prezentuje v rámci seznamu významných zakázek.
Ad 2) Zadavatel zjistil administrativní pochybení, kdy namísto 40 bodů, resp. 30 bodů, platí v obojím
případě. Platí tak výpočet uváděný tazatelem a dále nedochází k přepočtu.
Závěr
S ohledem na výše uvedené skutečnosti prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, kdy nově tato
lhůta skončí 07.05.2021 v 10:00 hod.
V Praze dne 28.04.2021
- Monika Lapáčková, v r. Mgr. Monika Lapáčková
vedoucí právního oddělení
Operátor ICT, a.s.
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