
 

 
Zadavatel:  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 
Sídlo:    Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
IČ:    47114321 
Veřejná zakázka: „Rozvoj a údržba datových sálů“ 
Ev. č. zadavatele:  OZP-VZ-2021-006 

 
V Praze dne 7. 4. 2021 

 
Odpověď na dotazy k výběrovému řízení 

 
Výše uvedený zadavatel obdržel dne 6.4.2021 následující dotazy k nadepsané veřejné 
zakázce. 
 
Znění dotazu: 
 
„Vážení, 
žádáme tímto o objasnění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Rozvoj a údržba 
datových sálů“ ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2021-006: 
 

1.V bodu 5 Výzvy je uveden požadavek zadavatele mimo jiné i na: 
 
-kopii certifikátů výrobce udělených uchazeči, konkrétně:  
a) Certifikace datových center dle UPTIME Institute  
b) Certifikace datových center dle ANSI/TIA-942  
c) Certifikace datových center dle UL3223 
 

Aby bylo možné popsat, jakých parametrů mají datová centra dosahovat, rozdělila 
norma ANSI-TIA/EIA 942A datová centra do 4 kategorií -TIER I až TIER IV. UPTIME Institute 
je pouze akreditačním centrem vydávajícím příslušný certifikát. Tier je celosvětově přijatá 
klasifikace a výkonnostní standard, který slouží k objektivnímu porovnání funkcionality, 
vlastností, výkonnosti a dostupnosti infrastruktury datových center. Tvůrcem a správcem 
standardu je Uptime Institute, konsorcium firem založené v roce 1993. Institut také provádí 
certifikační procesy a uděluje TIER certifikace. 
 
Certifikát, známý jako UL3223, byl vyvinut ve spolupráci s ESD Consulting pro přístup ke 
spolehlivosti a bezpečnosti datových center. UL (dříve Underwriters Laboratories), nezávislá 
bezpečnostní organizace se sídlem v USA vydala certifikační schéma pro datová centra a je 
zaměřena zejména na území USA. 
 

Uchazeč se tedy dotazuje následovně: 
 
▪ Výrobcem se tedy myslí certifikační autorita? 
▪ Lze tedy chápat požadavek Zadavatele, aby Uchazeč disponoval certifikací vydanou 

Uptime Institute např. pro úroveň Accredited Tier Designer?  
▪ Současný požadavek na certifikaci UL3223 a UPTIME Institute je poněkud nadbytečný, 

vzhledem k tomu, že oba certifikační programy pro datová centra řeší stejnou 
problematiku. Lze tedy správně chápat požadavek Zadavatele, aby Uchazeč disponoval 
certifikací vydanou jednou ze jmenovaných certifikačních autorit?“ 

 
 
Odpověď zadavatele: 
K výše uvedeným dotazům uvádí zadavatel následující:  



 

 
▪ Ano, výrobcem se myslí certifikační autorita.  

 
▪ Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud bude uchazeč disponovat certifikací vydanou 

Uptime Institute např. pro úroveň Accredited Tier Designer. 
 

▪ Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud bude uchazeč disponovat certifikací vydanou 
jednou ze jmenovaných certifikačních autorit (UL3223 a UPTIME). 

 
 
S pozdravem  

 
 Ing. Jan Devetter 

vedoucí odboru provozu IT 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 


