Město Kojetín
tajemník městského úřadu
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

DODAVATEL VSTUPNÍHO AUDITU, DALŠÍCH SLUŽEB
A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V SOUVISLOSTI S GDPR PRO MĚSTO KOJETÍN
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
název zadavatele:
sídlo:
právní forma:
IČ:
DIČ:
osoba oprávněná jednat:
kontaktní osoba:
tel.:
email:

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
obec dle zákona o obcích
00301370
CZ00301370
Ing. Jiří Šírek, starosta
Bc. Jiří Stav, tajemník městského úřadu
581 277 404, 608 981 971
j.stav@radnice.kojetin.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka činností souvisejících s naplněním povinností
Města Kojetína, příspěvkových organizací a společnosti s r.o. zřizovaných a zakládaných
Městem Kojetín, vyplývajících z implementace Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).
Rozsah služeb je dán:
• zpracováním vstupního auditu k problematice GDPR
• dodáním dalších služeb k problematice GDPR včetně posouzení, pro které právnické
osoby je nutný pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO)
• zabezpečení funkce DPO od května 2018
Jedná se o služby pro právnické osoby:
IČO
Název
1. 00301370 Město Kojetín, Městský úřad Kojetín
2. 00301370 Město Kojetín, Městská policie
3. 75123215 Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace
4. 70236356 Dům dětí a mládeže Kojetín, příspěvková organizace
5. 70932590 Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace
6. 00368903 Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
7. 70946957 Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace
8. 61985571 Základní škola Kojetín, nám. Míru 83, příspěvková organizace
9. 61985589 Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvková organizace
10. 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Bank. spojení:
19-1883093339/0800

IČO: 00301370
DIČ: CZ00301370

Tel: 581 277 411
Fax: 581 277 403

E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
Web: http://www.kojetin.cz

Dodavatel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou
výhodnost celkového řešení.

3. Obsah nabídky na zpracování veřejné zakázky:
a)
b)
c)
d)

předložení dokladů k základní a profesní způsobilosti
nabídka obsahu vstupního auditu k problematice GDPR
nabídka dalších služeb k problematice GDPR
cenová nabídka členěná na:
i.
cenu vstupního auditu
ii.
cenu dalších služeb
iii.
cenu činnosti pověřence / kalendářní rok
dle IČO a názvu uvedeného v informacích o druhu a předmětu veřejné zakázky a
ceny celkem pro zadavatele
e) seznam (nebo referenční výběr) již realizovaných zakázek obdobného rozsahu ve
veřejné správě
f) návrh smlouvy na zabezpečení činností dle rozsahu zakázky
g) vyplněný krycí list

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Dodavatel
podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů
a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT – GDPR“; na obálce musí být
dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.12.2017 v 9:00 hodin. Riziko pozdního
doručení při odeslání nabídky poštou nese plně dodavatel.
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, a to do konce lhůty pro podání nabídky.

5. Požadavky na prokázání způsobilosti
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti dodavatele.
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení
s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele v rozsahu negativního
obsahu listin a prohlášení dle ustanovení uvedených v § 75, odst. 1, písm. a) – f) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Profesní způsobilost prokáže uchazeč kopií výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského
oprávnění nebo předložením jiného oprávnění k výkonu činností uvedených v předmětu
zakázky odpovídajícímu datu předložení zakázky.
Doklady prokazující splnění způsobilosti je dodavatel povinen předložit v prosté kopii.
Originály dokladů je zadavatel oprávněn vyžádat od vítěze soutěže.

6. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
A. nabídková cena a nabízený rozsahu auditu a dalších služeb (váha 50%)
B. nabídková cena za roční činnost DPO (váha 50%)

7. Jiné požadavky a práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací
upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na
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zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává zájemci právo
na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
V Kojetíně, dne 24.11.2017

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta
zástupce zadavatele

Přílohy:
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Zpracoval Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ
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Krycí list nabídky
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Dodavatel vstupního auditu, doplňkových služeb a pověřence v souvislosti s GDPR
pro Město Kojetín
1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel
Název:

Město Kojetín

Sídlo:

Masarykovo náměstí 20

Tel./fax

581 277 411 / 403

e - mail

radnice@radnice.kojetin.cz

IČ:

00301370

DIČ:

CZ00301370

1.2. Dodavatel
Název:
Sídlo:
Tel./fax
e - mail
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
dodavatele:
Kontaktní osoba:
Tel/fax:
e-mail
2. Formulář nabídky
Položka

Cena celkem
bez DPH

DPH
(sazba %)

DPH

Cena celkem
včetně DPH

Audit a doplňkové
služby
Činnost pověřence
/ kalendářní rok
3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat
Popis oprávněné
osoby:
Titul jméno příjmení:
Funkce:
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Čestné prohlášení

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Dodavatel vstupního auditu, doplňkových služeb a pověřence
v souvislosti s GDPR pro Město Kojetín

já
jméno a příjmení, datum narození:
……………………………………………………………………………………………..
osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele:
……………………………………………………………………………………………..
prohlašuji, že
dodavatel má negativní obsah listin a prohlášení dle ustanovení uvedených v § 75, odst.
1, písm. a) – f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

V ………………………… dne …………………….

……………………………………….
podpis
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