ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

Identifikace veřejné zakázky
Název:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Adresa veřejné zakázky

Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár
nad Sázavou
Služby
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení
https://zakazky.zdarns.cz/vz00000584

Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“).
Zadavatel komunikuje s dodavateli písemně. Písemná komunikace probíhá elektronicky,
a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“).
Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání
nabídky je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.zdarns.cz/.
Kompletní zadávací dokumentace je neomezeně dálkově a bezplatně přístupná na
profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/.
Veřejná zakázka byla dne 24.2 2022 předběžně oznámena ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-007314 a v evropském věstníku TED
pod číslem 2022/S 040-102376.
Identifikace zadavatele
Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

ID datové schránky:

ybxb3sz

Kontaktní soba:

Bc. Jana Kotoučková, DiS.

Pozice:

administrátorka veřejných zakázek

E-mail:

jana.kotouckova@zdarns.cz

Telefonní kontakt:

+420 566 688 381, +420 771 133 175

Město Žďár nad Sázavou provádí centralizované zadávání podle § 9 odst. 1 písm. a)
ZZVZ spočívající v pořízení služeb pojištění odpovědnosti za újmu pro sebe, a své
založené a zřízené organizace.

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění veřejné zakázky
1.1 Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívající v komplexním pojištění
majetku Města Žďár nad Sázavou včetně založených a zřízených organizací a
pojištění odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a jeho organizací, a to na
období od 1.7.2022 do 30.6.2026.
1.2 Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze
č. 1 této ZD – Specifikace předmětu plnění a smluvní podmínky. Specifikaci
předmětu plnění a smluvní podmínky jako součást zadávací dokumentace
vypracovala osoba odlišná od zadavatele: OK GROUP a. s., IČO: 25561804, se
sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno (pojišťovací makléřská
společnost).
1.3 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (Common Procurement
Vocabulary, společný slovník pro veřejné zakázky) je: 66510000-8 Pojištění.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 7 344 000,00 Kč (osvobozeno od
DPH1).
Odůvodnění k zásadě odpovědného zadávání
1.5 Zadavatel při zadání veřejných zakázek vychází z principů odpovědného zadávání
veřejných zakázek obsažených v § 6 odst. 4 ZZVZ a v článku 1 odst. 5 vlastní
Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek. V rámci veřejných zakázek tak
zadavatel akcentuje témata sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného
nebo inovativního zadávání veřejných zakázek.
1.6 V této veřejné zakázce zadavatel zohlednil povinnost dodržovat zásady
odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje
vzhledem k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky, a neidentifikoval témata
odpovědného zadávání v oblasti sociální odpovědnosti a inovací, ale identifikoval a
zohlednil téma environmentální odpovědnosti.
1.7 Zadavatel očekává, že se dodavatel bude v rámci svého fungování chovat
odpovědně k prostředí i společnosti. Současně zadavatel očekává, že dodavatel
bude služby poskytovat tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Zadavatel
tak bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné
zakázky, v maximální možné míře využíval nástrojů elektronické komunikace
namísto komunikace listinné, ať už při komunikaci se zadavatelem nebo
pojišťovacím makléřem. Zadavatel tímto opatřením klade důraz na šetrné chování
vůči životnímu prostředí a na snižování spotřeby papírů, tonerů a dalších
prostředků, jejichž výroba je energeticky náročná a zatěžuje životní prostředí
(těžba dřeva, ztráta surovin a energie). Požadavek dodavatele je přitom výhodný
jak z hlediska ochrany životního prostředí, ale také ekonomický.
1

Dle § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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1.8 Uvedený požadavek Zadavatele bude zohledněn v textu pojistné smlouvy na
plnění veřejné zakázky, který obsahuje povinnosti vybraného dodavatele při plnění
veřejné zakázky ve vztahu k oblasti environmentální odpovědnosti.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: Doba pojištění je vymezena od
1.7.2022, 00:00 hod. do 30.6.2026, 24:00 hod.
2.2 Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců.
2.3 Místo plnění veřejné zakázky: území České republiky.

3.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

3.1 Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až
e) ZZVZ.
3.2 V nabídce dodavatelé prokáží základní způsobilost vzorovým čestným prohlášením
formuláře nabídky. Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto
doklady nepředloží.

4.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

4.1 Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
4.2 Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil, podle § 77 odst. 2 písm. a)
ZZVZ, doklad opravňující dodavatele k provozování pojišťovací činnosti na území
České republiky podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
4.3 V nabídce dodavatelé prokáží profesní způsobilost vzorovým čestným prohlášením
formuláře nabídky. Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele originály nebo
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto
doklady nepředloží.

5.

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

5.1 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.
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6.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

6.1 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b)
ZZVZ.
6.2 K prokázání kritérií technické kvalifikace předloží dodavatel seznam:
a) nejméně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, spočívajících v pojištění nemovitého a
movitého majetku přičemž min. hodnota pojištěného nemovitého a movitého
majetku činila u každé takové významné služby min. 3 mld. Kč, a to po dobu
alespoň 1 pojistného roku, včetně doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
b) nejméně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, spočívající v pojištění obecné
odpovědnosti, která trvala po dobu alespoň 1 pojistného roku, s limitem plnění
min. 10 mil. Kč za každou z nich, včetně doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
6.3 V nabídce dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci vzorovým čestným
prohlášením formuláře nabídky. Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel vyloučí dodavatele,
který tyto doklady nepředloží.
Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci
6.4 Za významnou službu se považuje služba, kde pojištění trvalo min. 12 po sobě
jdoucích měsíců. Zadavatel připouští možnost doložení významné služby, která
bude obsahovat naplnění jak pojištění majetku splňující požadovaný limit, tak
pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu v daném limitu. Pro vyloučení
pochybností zadavatel uvádí, že splnění technické kvalifikace lze prokázat i
významnou službou, jejíž plnění dosud nebylo ukončeno, pokud ke dni podání
nabídky byla takováto významná služba poskytována po dobu alespoň jednoho
pojistného roku.
6.5 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách
českých) předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit
devizový kurz České národní banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění,
jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

7.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

7.1 Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení
(tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců). Dodavatel
prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
v rozsahu ust. § 75 ZZVZ.
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7.2 Podává-li nabídku Dodavatel, kterým je právnická osoba, musí podmínku základní
způsobilosti vztahující se k pravomocnému odsouzení za trestný čin splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu Dodavatele jiná právnická osoba, musí shodnou podmínku
splňovat tato právnická osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby.
7.3 Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
7.4 Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat
splnění požadavku na profesní způsobilost dle článku 4. ZD nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku
zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).
7.5 Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228
ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234
ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.
7.6 Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR
jde zejména o:
a) výpis z obchodního rejstříku,
b) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo
c) výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
7.7 Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
7.8 V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý)
překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady předkládané vybraným dodavatelem
7.9 Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele,
vyžádá předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v
zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje.
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7.10 V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například
o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do
datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto
elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál
dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické
podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
7.11 Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného
orgánem státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán
dodavatelem).

8.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

8.1 Lhůta pro podání nabídek:

do 02.05.2022, do 12:00 hod.

8.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.
8.3 Nabídky se podávají v českém jazyce, v elektronické podobě a prostřednictvím
elektronického nástroje.
8.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
v ZD, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
8.5 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
8.6 Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení připravený návrh
smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
8.7 Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový
formulář nabídky obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je
podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení (příloha č. 2 ZD).
8.8 Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné
zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží
dodavatelé v nabídce předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh
nebo jiných rovnocenných dokladů.
8.9 Nabídka bude tedy obsahovat nejméně následující dokumenty:
a) formulář nabídky, který zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy
(příloha č. 2 ZD),
b) doklady prokazující splnění kvalifikace, příp. čestné prohlášení, které je
součástí formuláře nabídky (příloha č. 2 ZD)
c) návrh pojistné smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky.
8.10 Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.
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9.

ZÁKLADNÍ INFROMACE KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM

9.1 Z důvodu specifičnosti předmětu veřejné zakázky ponechal zadavatel vytvoření
pojistné smlouvy na dodavateli. Dodavatel tedy do své nabídky vypracuje a
předloží návrh vlastní pojistné smlouvy.
9.2 Podrobnější obchodní podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 1 ZD. Zadavatel
však požaduje, aby dodavatel zapracoval do svého návrhu pojistné smlouvy
veškerá ujednání uvedená Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předložený návrh
smlouvy musí také zahrnovat a respektovat veškeré zadávací podmínky. Účastník
je oprávněn stanovené znění podmínek nahradit vlastním zněním, aniž by však
došlo ke změně jejich původního významu.
9.3 Zadavatel připouští odchylná ujednání, avšak pouze takové, které budou ve
prospěch zadavatele (vyšší pojistné limity, nižší spoluúčasti a případná další
ujednání ve prospěch zadavatele).
9.4 Přílohou návrhu pojistné smlouvy musí být také všechny všeobecné, zvláštní a
doplňkové pojistné podmínky účastníka, smluvní ujednání a doložky, na které se
bude návrh smlouvy odkazovat.
9.5 Návrh pojistné smlouvy musí být vypracován v českém jazyce a musí respektovat
veškeré podmínky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
9.6 Dodavatel není oprávněn do návrhu/ů pojistné smlouvy vkládat smluvní pokutu,
zejména za prodlení se zaplacením pojistného.
9.7 K uzavření smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek,
vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta
společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím
schválení Radou města.
9.8 Návrh smlouvy musí obsahovat základní náležitosti smlouvy, které jsou pro
všechny druhy smluv společné a jsou zpracované v souladu se zadávacími
podmínkami. Jedná se zejména o:
a) Přesná identifikace a označení smluvních stran v souladu se zápisem v
obchodním rejstříku anebo v souladu s živnostenským oprávněním, není-li
dodavatel v obchodním rejstříku zapsán. Zadavatel je nadále ve smluvních
ustanoveních označován také jako „pojistník“ a dodavatel označován jako
„pojistitel“.
b) Přesné vymezení předmětu zakázky (plnění) v souladu s požadavky
uvedenými v zadávacích podmínkách a včetně závazku respektovat všechny
podmínky uvedené v zadávacích podmínkách a nabídce dodavatele.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY PLNĚNÍ
10.1 Nabídkovou cenou se rozumí celková výše pojistného v české měně za veškerá
pojištění vymezená v této ZD za celou dobu pojištění, tj. za dobu 48 měsíců,
uvedená ve formuláři nabídky (dále „nabídková cena“).
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10.2 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a
nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího
řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další
výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky vzniknou. Součástí nabídkové ceny
musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených
návrhem smlouvy.
10.3 Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že hodnotící komise bude posuzovat výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda
podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky.
10.4 Jednotlivé číselné údaje v nabídce je účastník zadávacího řízení povinen stanovit
v celých číslech, případně na celá čísla zaokrouhlit.

11. HODNOCENÍ NABÍDEK
11.1 Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
11.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
v korunách českých (předmět plnění je osvobozen od daně z přidané hodnoty).
11.3 Zadavatel stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž
nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové
ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou
cenou.
11.4 Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11.5 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v souladu s ustanovením § 39 ZZVZ je
oprávněn provést hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti.

12. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
12.1 Informace a údaje uvedené ve ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky.

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
13.1 S ohledem na charakter zakázky se prohlídka místa plnění neorganizuje.

14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
14.1 Zadavatel může zadávací podmínky vysvětlit a dodavatelé mohou takové
vysvětlení písemně požadovat.
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14.2 Žádost o vysvětlení musí dodavatelé zasílat v písemné formě v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
14.3 Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek.
14.4 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle
předchozího odstavce ZD (odst. 12.3 ZD).
14.5 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení, případně související dokumenty,
vč. znění žádosti, na profilu zadavatele. V takovém případě je vysvětlení doručeno
všem dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
14.6 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, uveřejní
zadavatel vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.
14.7 Postup při vysvětlování zadávací podmínek se řídí příslušnými ustanoveními
ZZVZ.

15. DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY
15.1 Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadavatele stanovené v ZD, zejména
nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré údaje, doklady, informace, přílohy
či jiné náležitosti nesplňuje zadávací podmínky.
15.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v
tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
15.3 Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací
podmínky, a to v souladu se ZZVZ;
b) požadovat, aby účastník zadávacího řízení objasnil předložené údaje a
doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady;
c) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje zadávací podmínky; nabídky, které
byly zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny;
d) zadávacího řízení zrušit, a to v souladu se ZZVZ.
15.4 Zadavatel si vyhrazuje právo doručovat účastníkům informace, sdělení, oznámení
a rozhodnutí k zakázce prostřednictvím profilu zadavatele, a to včetně oznámení o
vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele a oznámení
o zrušení zadávacího řízení. Za okamžik doručení se považuje okamžik uveřejnění
informací, sdělení, oznámení a rozhodnutí na profilu zadavatele.
15.5 Zadavatel je v postavení správce osobních údajů a tímto v souvislosti s
ustanoveními informuje zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
dále v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
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pohybu těchto údajů (tzv. GDPR), účastníky zadávacího řízení o zpracování
osobních údajů (myšleno dodavatelů a poddodavatelů) za účelem realizace
zadávacího řízení dle zákona. Zadavatel v souvislosti s podanými nabídkami a
dalšími okolnostmi v průběhu zadávacího řízení může zpracovávat osobní údaje
dodavatelů a poddodavatelů, členů jejich statutárního orgánů a také účastníkem
zadávacího řízení uvedených kontaktních osob dodavatele či jiných osob,
prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace, dále i skutečných majitelů
dodavatele. Současně bude zadavatel zpracovávat osobní údaje kontaktních osob
pojistníka, uvedených v rámci seznamu významných služeb. Zadavatel bude
zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, jak vyžaduje právní úprava
a pouze po nezbytnou dobu stanovenou zákonem. Subjekty údajů jsou oprávněny
uplatňovat svá práva v souladu s ustanoveními výše uvedeného Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
15.6 Zadání této veřejné zakázky se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

16. PŘÍLOHY
16.1 Součástí ZD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění a smluvní podmínky

Příloha č. 2

Formulář nabídky

Ve Žďáru nad Sázavou dne (dle elektronického podpisu)

Martin
Mrkos

Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum:
2022.04.12
16:00:19 +02'00'

______________________
Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta
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