Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město
Praha
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Název zadavatele:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
IČO / DIČ:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Doplnění a vegetační úpravy stávající zeleně LBK 27
(19) k.ú. Škvorec
2VZ2708/2018-537209

Druh zadávacího řízení:

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

Název veřejné zakázky:

služby
Druh veřejné zakázky:
Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hl. město Praha dle § 99 zákona mění následující část zadávací
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení – doplněn bod 7.
7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
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 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.
8. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace včetně příloh
V Praze dne 30.5.2018
…………………………………….
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

