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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
ČEPRO, a.s.
se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
IČO: 60193531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341
Zastoupena:
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva
Pořízení software pro řízení operací s PHM
Z2021- 019262
Nadlimitní otevřené
114/21/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15.6.2021 žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace.
Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.
Dotaz č. 1:
V návaznosti na zveřejněné vysvětlení ZD č. 1 k veřejné soutěži číslo 114/21/OCN, „Pořízení software
pro řízení operací s PHM“, bychom se chtěli dotázat, zda pro prokázání „ekvivalence“ k certifikátu
PRINCE 2 bude dostačovat srovnávací tabulka IPMA v následujícím znění:
.

Z tabulky podle našeho názoru dostatečně vyplývá, že požadavky na získání certifikátu IPMA level B
jsou výrazně vyšší, než na získání certifikátu PRINCE 2 Foundation, který je vyžadován ve vašem
výběrovém řízení.
Ptáme se tedy znovu – bude certifikát IPMA level B uznán jako ekvivalent k Vámi požadovanému
certifikátu?
Respektive – bude námi předložená tabulka uznána jako dostatečné prokázání ekvivalence obou
certifikátů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje základní úroveň certifikátu Prince 2 (level Foundation). Za ekvivalentní by bylo
možné považovat i základní úroveň jiného certifikátu. Uchazeč disponuje vyšší úrovní jiného
certifikátu, což je pro prokázání kvalifikace dostačující. Tato odpověď v rámci vysvětlení zadávací
dokumentace č. 2 však nemůže závazně předjímat výsledné hodnocení hodnotící komise, která v tuto
chvíli nebyla ustanovena.

V Praze dne 16. 6. 2021
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