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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strhaře

Sp. značka / č.j.

2VZ5381/2018-523101 / SPU 248910/2018

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

A) Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s podmínkami čl. 3.2. výzvy k podání nabídky (dále jen
výzva) provádí z vlastního podnětu následující změnu výzvy:
Do výzvy byl vložen nový čl. 7 Závěrečné ustanovení s následným zněním textu:
„V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679
(GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává
pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si
je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů,
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při
správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po
celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a předpisů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.“
Označení stávajícího čl. 7 Seznam příloh se mění na čl. 8.
Ostatní náležitosti výzvy zůstávají v platnosti.
B) V souvislosti s výše uvedenou změnou výzvy zadavatel předkládá novou přílohu č.2
zadávací dokumentace, tedy návrh smlouvy o dílo, ve které bylo upraveno znění čl. X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu vložením nového odstavce 10.10.
následujícího znění:
10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme
veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen
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zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že
bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez
vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy
a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
Pokud by dodavatel podal nabídku zpracovanou do původního návrhu smlouvy o dílo, pak
zadavatel umožní vybranému dodavateli v souladu s ust. § 46 zákona úpravu smlouvy ve
smyslu tohoto vysvětlení. Pokud by vybraný dodavatel odmítl akceptovat tuto změnu
smluvních podmínek, pak bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Příloha: smlouva o dílo
V Brně dne 23.5.2018

Ing. Jan Ševčík
zadavatel
v z. JUDr. Jarmila Báčová
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