
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje 
technické specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.  
 
I. Identifikace zadavatele  
Název zakázky: „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého 
cíle – Vzdělávací a informační centrum Kojetín“ 
Název zadavatele: Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace 
Sídlo: náměstí Republiky 1033, 75201 Kojetín 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČ: 00368903 DIČ: CZ00368903 
Osoba oprávněná jednat: Hana Svačinová, ředitelka p. o. 
Kontaktní osoba zadavatele: Hana Svačinová 
Tel: 774 001 405, 581 76 20 46 
Email: reditelka@meks.kojetin.cz 
 
II. Popis zakázky: 
Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle – Vzdělávací 
a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
 
III. Termín dodání předmětu 
Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky v souladu s doloženou 
specifikací, a to nejpozději k 20. 9. 2020. 
 

IV. Specifikace a další podmínky 

Základní požadavky: 

• Bezpečnostní specifika (analýza SWOT) pro realizaci analýzy rizik 
a bezpečnostního projektu. 

• Soustředění dostupných podkladových materiálů. 

• Stanovení kontextu (vnější a vnitřní kontext, stanovení kritérií managementu 
rizik). 

• Identifikace rizik a nastavení metriky jejich hodnocení. 

• Analýza rizik. 

• Vyhodnocení panujících rizik. 

• Definování bezpečnostních rizik. 

• Předání finální podoby analýzy rizik a bezpečnostního projektu v elektronické 
a písemné podobě. 

 
V. Prohlídka místa plnění 
Nebude uskutečněna. 
 
VI. Varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
VII. Doba a místo plnění zakázky 
Místo plnění veřejné zakázky je Vzdělávací a informační centrum Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín. 
Dodání předmětu plnění bude, po uzavření kupní smlouvy, uskutečněno v termínu 
dle bodu III. 
 
 
 
 



VIII. Finanční limit zakázky 320 000 Kč včetně DPH 

Celkové finanční prostředky zadavatele vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění 
nepřesáhnou částku 320 000 Kč (včetně DPH). Překročení tohoto limitu v nabídce 
bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení. 

 
IX. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami 
zakázky a této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí 
obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.  

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) 
v českých korunách takto: 

➢ cena bez DPH 
➢ výše DPH v korunách i v % 
➢ cena celkem včetně DPH 

 
X. Požadavky na zpracování nabídky 
Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění: 

- krycí list nabídky, 
- cena dodávky, 
- prokázání kvalifikace, 
- předložení minimálně 2 referenčních zakázek obdobného zaměření, jejichž 

realizace proběhla v posledních třech letech, a to v ceně minimálně 300.000 
Kč vč. DPH za jednotlivou zakázku 

- uchazečem předložený a podepsaný vlastní návrh smlouvy o provedení díla, 
- čestné prohlášení. 

 
XI. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
Hodnocení provede zadavatel podle ekonomické výhodnosti nabídky a na základě 
referencí. 

Zadavatel stanovil následující kritéria a jejich váhu: 
A. nabídková cena (váha 60 %) 
B. reference zakázek obdobného zaměření (váha 40 %) 

 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle vzorců: 

Ad 1. nejnižší celková nabídková cena/celková nabídková cena hodnocená x 100 x 
váha kritéria = ekonomická výhodnost daného kritéria; 

Ad 2 Počet referencí hodnocené nabídky/počet referencí nejvhodnější nabídky 
(nejvyšší počet referencí) x 100 x váha kritéria = ekonomická výhodnost kritéria 
Vítězná nabídka bude stanovena součtem bodů získaných za uvedená kritéria (A+B) 
– vybrána bude nabídka s nejvyšším počtem bodů. 

Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem, která bude mít 
minimálně tři členy.  

Otevírání obálek se uskuteční před hodnotící komisí jmenované zadavatelem, která 
bude mít minimálně tři členy, dne 18. června 2020 od 10 hod. v sídle zadavatele. 
Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek 
nejvhodnější nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli. 
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez 
zbytečného odkladu. Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení 
k projednání smlouvy o provedení díla.  



I. Další ustanovení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání 
důvodů všechny nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. 
 
 
 
V Kojetíně dne 8. června 2020 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Hana Svačinová, ředitelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


