STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Odbor veřejných zakázek

VYSVĚTLENÍ ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

„Provedení penetračních testů zranitelností
informačních systémů a služeb ICT“

Spisová zn. VZ/ Č.j.

SPU 173476/2021 / SZ SPU 121038/2021

Druh veřejné zakázky:

služby

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu, zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženou dne 13. 5. 2021, toto
vysvětlení k zadávací dokumentaci:
Přesné znění žádosti účastníka ze dne 13. 5. 2021:
Dobrý den, v návaznosti na publikované vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, rádi bychom
jsme se dotázali, zda lze ke splnění technické kvalifikace osob kromě certifikátu CEH a/nebo
OSCP použít též i jiné certifikáty? Tážeme se tak s ohledem na skutečnost, že v rámci jednoho
z hodnotících kritérií (B2) se po uchazečích požaduje definovat metodiky použité k provedení
testování. Tyto metodiky se zpravidla týkají též i dalších certifikací, než byly zmíněné CEH a
OSCP a domníváme se, že s ohledem na požadovaný předmět plnění jsou ekvivalentními.
Domníváme se, že s ohledem na běžnou praxi by na „stejné“ úrovni mohla být též i certifikace
OPST. Prosíme o upřesnění, zda lze ke splnění technické kvalifikace použít též i OPST?
Alternativně zda lze použít též CISA? Či nějaké jiné?
Odpověď zadavatele na dotaz účastníka ze dne 13. 5. 2021:
Ke splnění technické kvalifikace lze alternativně použít i certifikaci OPST – OSSTMM
Professional Security Tester.
Další alternativní certifikáty uvedené v dotazu zadavatel nepřipouští.
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Z důvodu úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (bod 6
Výzvy).
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 20. 5. 2021. Hodina: 10:00
S pozdravem
V Praze dne 17. 5. 2021

………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
………………………………….
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