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V Zelenči dne 09.06. 2022
ČJ: 00615/22/OÚ
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – odpověď
Dobrý den,
na základě Vaší žádosti zde dne 25.05.2022 ve věci poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme
Vám k dotazovaným bodům následující:
1/ Podklady pro výběrové řízení – jaké firmy byly osloveny (a proč), případně kdo se přihlásil
do výběrového řízení
- V elektronické podobě byly rozeslány shodné výzvy (příloha č.1) na společnosti, u
kterých lze předpokládat že jsou schopni předložit cenovou nabídku:
fridrich@ipit.cz ……………bez reakce, chybí CN
deftrade@gmail.com, Martin Los
martin.kusiak@email.com, Martin Kusiak
petr.malevic@seznam.cz, Petr Malevič
2/ Kde bylo výběrové řízení zveřejněno
Zadávání cenové poptávky bylo v souladu s podmínkami Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (Směrnice č.14/2019 s Dodatkem č.1/2021).
Požadavky na tuto poptávku spadají do III. Kategorii veřejných zakázek malého
rozsahu, bod č. 2. Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 220 000,- Kč až
999 999,- Kč bez DPH.
Byla zajištěna cenová kalkulace nejméně od 3 dodavatelů, u kterých byl předpoklad na
realizaci projetu.
Na webových stránkách zveřejněno nebylo.
3/ Nabídky uchazečů o zakázku, včetně vítězné nabídky
Celkem 3 CN včetně vítězné nabídky, přílohy č.2
4/ Jaká byla kritéria hodnocení jednotlivých nabídek
- Z nabídek starosta vybral takovou, která nejlépe odpovídala požadavkům zadavatele,
s kritérii na kvalitu plnění, poskytnutí záruky splnění zadání a byla s nejnižší cenou
bez DPH.
5/ Kdo vyhodnocoval konkrétní nabídky
- starosta

6/ Smlouva o dílo s vítězným uchazečem
- Smlouva o dílo, příloha č 3.
7/ Předávací protokol na hotové dílo
- Ano, příloha č. 4
8/ Jak je realizována ochrana osobních údajů v kamerovém systému
- Nahrávají se veřejná prostranství, nedochází k automatizovanému zpracování
informací o osobách
9/ Jak je zabezpečen nepovolaným přístup k osobním údajům
- Centrála pro kamerový systém se nachází v uzamčeném prostoru služebny s přístupem
Policie ČR a správcem systému.
10/ Kdo zodpovídá za provoz kamerového systému a ochranu osobních údajů v kamerovém
systému
- Ochrana osobních údajů v kamerovém systému je zajišťována v souladu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen jako „GDPR“), a do systému mají přístup pouze pověřené osoby
(Policie ČR a správce kamerového systému)
11/ Jak je zajištěn servis kamerového systému
- V rámci 24 měsíců záruky od instalace a podepsání Smlouvy o dílo na tuto zakázku a
v rámci servisní smlouvy.
12/ Servisní smlouva
- Platná servisní smlouva, příloha č.5
13/ Jak byl systém od doby instalace do dnešního dne využit, kolikrát byly dohledávány
informace z kamerového systému
- Tyto informace obec nemá a není povinna mít k dispozici.

S pozdravem
Jiří Skřivan
Přílohy:
Příloha č.1/ bod č. 1 /Poptávka na cenovou nabídku
Příloha č.2/ bod č. 3 a/ cenová nabídka DEF Trade
bod č.3 b/ cenová nabídka Martin Kusiak
bod č.3 c/ cenová nabídka Maldasoft
bod č.3 d/ Protokol s určením vítězné nabídky
Příloha č.3/ bod č. 6 /Smlouva o dílo
Příloha č.4/ bod č. 7/ Předávací protokol
Příloha č. 5/ bod č.12 / Servisní smlouva

