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Žádost o vyjádření a dokumentaci
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími
podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou
koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel
podnět s žádostí o prošetření postupu zadavatele – obec Újezd pod Troskami, IČO 00272299, se
sídlem Újezd pod Troskami 29, 512 63 Újezd pod Troskami – v souvislosti s uzavřením „Smlouvy
o využití či odstranění odpadu“ dne 1. 5. 2019 se zhotovitelem – Marius Pedersen a.s.,
IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.
Za účelem prověření Vašeho postupu Vás Úřad žádá o zaslání písemného vyjádření k obsahu
podnětu, který Vám v příloze (bez příloh) přikládáme.
Zároveň Vás Úřad vyzývá k předložení veškerých dokumentů pořízených v souvislosti s poptáváním
plnění, na jehož realizaci byla uzavřena výše uvedená smlouva.
Úřad Vás informuje, že dokumenty, listiny a jiné podklady obsahující osobní údaje,
které poskytnete, bude Úřad zpracovávat v souladu se zásadami o zpracování osobních údajů
vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které jsou
rovněž dostupné na internetových stránkách Úřadu.
Požadované informace a materiály zašlete Úřadu do deseti dnů ode dne obdržení této žádosti.
Při korespondenci s Úřadem uvádějte, prosím, sp. zn. P0606/2020/VZ.
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