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V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel tímto, v souladu s ustanovením
§ 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“), uveřejňuje na profilu zadavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1:
V článku V. 8.3. Zadávací dokumentace Zadavatel uvádí:
Dodavatel v seznamu dle bodu V. 8.1 a) ZD uvede alespoň 3 dodávky obdobné předmětu
veřejné zakázky včetně implementace, z toho minimálně 2 dodávky musí být realizované v
rámci EU a minimálně 1 dodávka zakázka musí být realizovaná v prostředí letiště, v
posledních 3 (třech) letech, každou v minimálním finančním objemu 6 mil Kč bez DPH, kdy
za obdobnou dodávku bude považována dodávka nástroje pro řízení a správu privilegovaných
účtů a přístupů, tzv. „Privileged Access Management“.
Uchazeč se touto cestou dovoluje zeptat na následující: Reference z prostředí letiště není na
českém trhu dostupná. Lze tento požadavek chápat jako reference uvažovaného výrobce,
nikoliv Dodavatele? Pokud ano, lze takovou referenci doložit čestným prohlášením
uvažovaného výrobce týkající se dodávky obdobného řešení v prostředí letiště?
Případně dostačuje reference Dodavatele z prostředí velkého dopravce provozující kritickou
infrastrukturu státu dle Zákona o kybernetické bezpečnosti?
Odpověď:
Zadavatel rozhodl upravit odst. V. 8.3 v následujícím znění:
V.8.3. Požadovaná minimální úroveň technické kvalifikace. Dodavatel v seznamu dle bodu V.8.1 a)
ZD uvede alespoň 2 dodávky obdobné předmětu veřejné zakázky včetně implementace, které musí být
realizované v rámci EU, v posledních 3 (třech) letech, každou v minimálním finančním objemu 6 mil Kč

bez DPH za každou z dokladovaných dodávek, kdy za obdobnou dodávku bude považována dodávka
nástroje pro řízení a správu privilegovaných účtů a přístupů, tzv. „Privileged Access Management“, který
zajistí jednotnou centrální správu privilegovaných účtů, řízení přístupů k aktivům technologické
(hardware/software).
Dodavatel v seznamu dle bodu V.8.1 b) ZD uvede minimálně jednu osobu - specialistu na implementaci
PAM, která se budou podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž z její odborné praxe popsané ve
strukturovaném životopise bude zřejmé, že tato osoba má v této oblasti prokazatelně minimálně 5 let
zkušeností a je autorizována pro nasazování PAM technologie výrobce. Údaje uvedené ve
strukturovaném životopise musí být ověřitelné. Za tímto účelem je vhodné uvést kontakt na osobu/y, u
kterých je možné toto ověření provést. (Tento specialista se musí účastnit celé fáze implementace PAM
řešení, případně v jeho nepřítomnosti musí být ze strany Dodavatele nahrazený specialistou s obdobou
a prokazatelnou odborností.)
Dodavatel ve vztahu k bodu V.8.1 c) ZD předloží certifikát ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací.
Dále Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci, konkrétně vložením odst V.9 v následujícím znění:
V.9. Jiná kritéria kvalifikace dle § 167 ZZVZ
V.9.1. Jiná kritéria kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží prohlášení o tom, že technologie PAM,
kterou dodavatel nabídne v rámci své nabídky, je aktivní v rozsahu odpovídajícím požadavkům této
veřejné zakázky minimálně v posledních 3 letech v prostředí letiště nebo některého z národních
poskytovatelů řízení letového provozu v některé členské zemi Evropské unie. Součástí tohoto
prohlášení bude identifikace příslušné technologie PAM a identifikace letiště nebo národního
poskytovatele řízení letového provozu, kde je implementována.
do čl. VI. 6.3 Zadavatel doplnil požadavek na předložení dokladu vztahující se k prokázání jiných kritérií
kvalifikace v následujícím znění:
f) doklady vztahující se k prokazování jiných kritérií kvalifikace,
Zadavatel v souvislosti s doplněním zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek, a to do 16. 1. 2022 do 23:59 hodin.
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