Vysvětlení k výzvě pro podání nabídek č. 2 k veřejné zakázce malého
rozsahu č. j. MR37/2017.
Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
Vysvětlení k výzvě pro podání nabídek č. 2 k veřejné zakázce č. j. MR37/2017 s názvem:
„Komplexní řešení hromadné korespondence – hybridní pošta“.
Dotaz č. 1:
Smlouva by měla obsahovat ujednání o zpracování osobních údajů mezi správcem
(objednatel) a zpracovatelem (poskytovatelem) (§ 6 ZOOU, dále pak čl. 28 GDPR). V tomto
ujednání o zpracování osobních údajů by pak měla být obsažena konkrétní práva a
povinnosti obou smluvních stran a záruky při zpracování OU.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Zadavatel se na základě dotazu č. 1 rozhodl přistoupit ke změnám v příloze č. 1 výzvy, které
v dotazu uváděné skutečnosti reflektují.
Došlo tak ke změně v čl. IV, kde byl přidán nový odst. 4, který upravuje rozsah a způsob
zpracování osobních údajů, a to jak dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, tak i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR).
S ohledem na výše uvedenou změnu došlo také ke stylistické úpravě čl. IV odst. 5.
Taktéž byl upraven čl. XI odst. 4, v rámci kterého došlo k úpravě odkazu na čl. IV odst. 6
z důvodu přečíslování odstavců v čl. IV.
Zadavatel si na tomto místě dovoluje upozornit všechny dodavatele, že pro podání
nabídky je zapotřebí použít aktualizované znění smlouvy, které tvoří přílohu tohoto
vysvětlení a je taktéž dostupné u předmětné zakázky na profilu zadavatele. Použití
předešlé verze smlouvy bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude tak
důvodem pro vyloučení daného dodavatele ze zadávacího řízení.
Na základě tohoto vysvětlení k výzvě pro podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu
pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla nově stanovena na čtvrtek
18.1.2018 v 11:00 hodin.
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