


Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
 www.hradek.eu 
IČ: 00262854


Zadávací dokumentace

Ev. č.: VZ/20rr/MR-ZPR-OR/XYY

Příloha č. 4
KRYCÍ (titulní) LIST NABÍDKY
podaný v rámci záměru prodeje pozemků ve veřejné soutěži:
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA 3 POINT – 18

Vyhlašovatelé:
Sídlo, bydliště, příp. IČO:
Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IČO: 00262854

Identifikace navrhovatele:
Navrhovatel:	
(jméno a příjmení / název)

Rodné číslo1):

Datum narození1):


Číslo průkazu totožnosti1):

Právní forma2):

IČO3): 

DIČ3): 
(nebo označení: neplátce DPH)

Sídlo navrhovatele: 
(u FO a FOP trvalé bydliště)

Statutární orgán uchazeče4):
(jméno a příjmení)

Osoba zmocněná k jednání5):
(jméno a příjmení)

Telefon, fax, e-mail:
(nenahazuje povinnost dle bodu 10.6 podmínek)

1) Vyplní fyzické osoby (FO) a fyzické osoby podnikající (FOP)
2) Vyplní ostatní subjekty mimo fyzických osob nepodnikajících
3) Vyplní fyzické osoby podnikající a ostatní subjekty mají-li přiděleno
4) Pokud se jedná o osobu, jíž zastupuje statutární orgán
5) Je-li jednáno na základě plné moci, nebo jiného oprávnění, musí být doloženo samostatnou přílohou, viz podmínky bod 7.1 podmínek

Je-li navrhovatele FO nebo FOP, je nutné doložit i Souhlas s nakládáním osobních údajů! 

Cenová nabídka navrhovatele:
Jednotková cena za m2 [v Kč] plochy prodávaných  pozemků p.č.354/1, 354/7 a 354/10 k.ú. Oldřichov n.H.


Celková nabídková kupní cena za všechny pozemky jako celek [v Kč], tj. za 26.842m2


Poznámka – upozornění:
Celková nabídková kupní cena a ceny dílčí musí respektovat podmínky min. kupní ceny podle části 7.3 podmínek veřejné soutěže.


V ………………………… dne ……………

Jméno, příjmení 
oprávněné osoby:	………………………………………	Vlastnoruční podpis: …………………………

Příloha č. 5
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podaný v rámci záměru prodeje pozemků ve veřejné soutěži:
Veøejná soutìž o nejvhodnìjší nabídku na uzavøení smlouvy o koupi pozemkù v Prùmyslové zónì v Hrádku nad Nisou – PZ NISA 3 POINT – 18

Vyhlašovatelé:
Sídlo, bydlištì, pøíp. IÈO:
Mìsto Hrádek nad Nisou
Horní námìstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IÈO: 00262854
*** vyplòuje pouze uchazeèe – fyzická osoba Vyplòuje fyzická osoba i jako tzv. OSVÈ – osoba samostatnì výdìleèná. ***
Subjekt údajù (uchazeè):
Já níže podepsaný/podepsaná:
Jméno a pøíjmení:

 Titul:





Adresa |	Ulice:

 È. P.:





		Obec:

PSÈ:





Datum narození:

Èíslo OP:

souhlasím se shromažïováním, zpracováním a uchováváním mých osobních údajù, v rozsahu uvedených údajù v tomto formuláøi, dále pak v rozsahu údajù uvedených, potøebných a poskytnutých i v jiných formuláøích v rámci vyøízení výše oznaèené záležitosti.
Tento souhlas udìluji správci, kterým je Mìsto Hrádek nad Nisou, Horní námìstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IÈ: 00262854, prostøednictvím Mìstského úøadu Hrádek nad Nisou (dále jen „Správce“).
Souhlas je udìlován v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „Zákon“) a Naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného naøízení o ochranì osobních údajù (dále jen „Naøízení”).

Úèel zpracování osobních údajù: údaje jsou shromažïovány, zpracovávány a archivovány za úèelem realizace práv a povinností vyplývajících pøi vyøizování požadavkù z výše uvedeného výbìrového øízení a zámìru Zejména se jedná o použití osobních údajù v podkladových materiálech a v oficiálních materiálech orgánù mìsta Hrádek nad Nisou, vèetnì jejich zveøejòování, které jsou potøebné a nutné k rozhodnutí), a dále pak v materiálech urèené k zákonnému uveøejnìní nebo uveøejòovaných v souladu s èinností správce osobních údajù..

Právním základem pro zpracování osobních údajù je skuteènost, že:
	zpracování je nezbytné pro splnìní právní povinnosti, která se na správce vztahuje (èl. 6 odst. 1 písm. c) Naøízení),

zpracování je nezbytné pro splnìní smlouvy (resp.prodej pozemkù v Prùmyslové zónì), jejíž smluvní stranou je subjekt údajù, nebo pro provedení opatøení pøijatých pøed uzavøením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajù (èl. 6 odst. 1 písm. b) Naøízení),
	bez souhlasu Žadatele se zpracováním osobních údajù není možno ze strany Správce naplnit pøedmìt úèelu zpracování osobních údajù.

Kategorie osobních údajù tvoøí: identifikaèní a adresní údaje – jméno, pøíjmení, titul, adresa trvalého bydlištì, èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana a další nezbytné údaje dle požadavkù pro konkrétní zámìr (napø. zpùsobilost k právním úkonùm, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní zpùsobilost, øidièské oprávnìní atd.), kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, ID datové schránky apod.). 

Správce prohlašuje, že:
	pøi zpracování osobních údajù uchazeèe nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

Správce nepovìøil zpracováním osobních údajù žádného zpracovatele,
Správce nemá v úmyslu pøedat osobní údaje uchazeèe do tøetí zemì, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným tøetím osobám,
osobní údaje bude Správce zpracovávat ruènì a strojovì prostøednictvím poèítaèù a poèítaèových programù v písemné podobì,
veškeré písemnosti jsou a budou uloženy správcem po dobu a v místech v souladu s platnými zákonnými pøedpisy,
osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnìní úèelu zpracování. Po této dobì jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartaèním plánem, vydaným v souladu se zákonem è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì (resp. po dobu, která je nezbytná k úèelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro úèely státní statistické služby, pro úèely vìdecké a pro úèely archivnictví),
osobní údaje uchazeèe budou zpracovány na základì jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Ostatní vyjádøení, souhlasy a pouèení 
	Potvrzuji, že výše poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a pøesné a že jsem byl/a pouèen/a o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajù [§11 zákona].

Potvrzuji, že jsem byl/a pouèen/a a jsem si vìdom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, dále pak i podle Naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného naøízení o ochranì osobních údajù, zejména že mám právo:
	požadovat umožnìní pøístupu k Vašim osobním údajùm [èl. 15 Naøízení], 
	požadovat opravu nepøesných osobních údajù (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepøesné [èl. 16 Naøízení]), 
	požadovat výmaz osobních údajù [èl. 17 Naøízení], 
	požadovat omezení jejich zpracování [èl. 18 Naøízení],
	na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování [èl. 19 Naøízení],
na pøenositelnost [èl. 20 Naøízení] a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajù [èl. 21 Naøízení],
	na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajù, kdy odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajù, které probìhlo pøed odvoláním souhlasu.
obrátit se na dozorový orgán orgánu, kterým je Úøad pro ochranu osobních údajù (více informací na: www.uoou.cz). 
	Veškerá výše uvedená práva mùže uchazeè uplatnit a na Správce (Mìsto Hrádek nad Nisou) se v oblasti osobních údajù obracet prostøednictvím (více také na: www.hradek.eu" www.hradek.eu - sekce Mìstský úøad – GDPR):
	datové schránky IDDS: 4tkbw8g, 
elektronické pošty (e-mailem): podatelna@muhradek.cz, kdy musí být zpráva podepsána zaruèeným elektronickým podpisem, 
poštovních služeb podáním na adresu: Mìsto Hrádek nad Nisou, Horní námìstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, kdy musí být podání opatøeno úøednì ovìøeným podpisem, 
osobní návštìvy na adrese: Horní námìstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, kdy je nutné s pøijít platným prùkazem totožnosti
	NEBO je lze uplatnit cestou povìøence pro ochranu osobních údajù, kdy jmenovaným povìøencem pro Mìsto Hrádek nad Nisou je Ing. Jan Gubáš, e-mail: gubas@catania.cz" gubas@catania.cz. 


Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou pøesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolnì. Tento souhlas je svobodný a vìdomý projev vùle Subjektu údajù, jehož obsahem je svolení Subjektu údajù se zpracováním osobních údajù.



V

dne

20






vlastnoruèní podpis




Příloha č. 6
AKCEPTACE PODMÍNEK A PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE
podané v rámci záměru prodeje pozemků ve veřejné soutěži:
Veøejná soutìž o nejvhodnìjší nabídku na uzavøení smlouvy o koupi pozemkù v Prùmyslové zónì v Hrádku nad Nisou – PZ NISA 3 POINT – 18

Vyhlašovatelé:
Sídlo, bydlištì, pøíp. IÈO:
Mìsto Hrádek nad Nisou
Horní námìstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IÈO: 00262854


Ke dni ………………………… prohlašujeme, že navrhovatel:

………………………………………………………………………………
 [Jméno, příjmení / název navrhovatele] 
podává nabídku na základě zveřejněných podmínek, že plně akceptuje podmínky soutěže a před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti,
	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, tento předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání navrhovatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
nebo vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,
	není dlužníkem vůči vyhlašovateli, tedy Městu Hrádek nad Nisou.



V ………………………… dne ……………

Jméno, příjmení 
oprávněné osoby:	………………………………………	Vlastnoruční podpis: …………………………


