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Spisová značka 1)
Ve Smečkách 33

Nabídka do výběrového řízení na prodej
sušeného odstředěného mléka / másla
1)

Varianta :

1)

Pořadí :

1)

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

1)

ID žádosti :

Razítko podatelny :

Číslo nařízení Komise2):
Číslo výběrového řízení3):

1. Údaje o nabízejícím
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

4.Číslo orientační:

5.Obec:

4)
9.Plátce DPH :

8.PSČ:

Ano
10.Identifikační číslo:

11.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

13.Zapsán v obchodním rejstříku:

14.Oddíl:

16.Příjmení statutárního orgánu:

Ne

12.Předmět podnikání:

17.Jméno:

15.Vložka:

18.Datum narození:

Je-li nabízejícím fyzická osoba
19.Příjmení:

20.Jméno:

22.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

23.Číslo popisné:

26.Část obce, městská část:

27.Kraj (dle NUTS-3):

21.Rodné číslo:

24.Číslo orientační:

25.Obec:

4)
29.Plátce DPH :

28.PSČ:

Ano
30.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

31.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

33.Zapsán u Živnostenského úřadu:

32.Předmět podnikání:

34.Evidenční číslo dokladu:

35.Vydaný dne:

37.Jméno:

38.Mobilní telefon:

Kontaktní údaje
36.Příjmení kontaktní osoby:

39.Telefon:

40.Fax:

41.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
42.Ulice:

43.Číslo popisné:

46.Část obce, městská část:

47.Podací pošta:

S4910021.02

44.Číslo orientační:

45.Obec:

48.PSČ:

Ne
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110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

2. Bankovní spojení nabízejícího
49.Název banky:

50.Číslo účtu:

51.Kód banky:

52.IBAN5):

3. Nabídka
53.Datum (den, měsíc, rok):

Tato nabídka se vztahuje k uzávěrkovému dni:
Komodita

0,000

6)

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO
Množství [t]

MÁSLO

Cena [EUR/100kg]7) Kód intervenčního skladu8)

Záruka byla složena
S4910021.02

54.Celkové poptávané množství [t]

10)

:

Ano

Ne

Kód náhradního int. skladu8) 9)
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4. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že:
- jsem si přečetl/a, porozuměl/a jsem a souhlasím s ustanoveními a podmínkami uvedenými
v Obchodních podmínkách intervenčního prodeje produktu spolu s ustanoveními a podmínkami
výběrového řízení, ke kterému se tato nabídka vztahuje, a které jsou přístupné na internetové
adrese www.szif.cz, přičemž je tato nabídka učiněna v souladu s těmito podmínkami. V případě
výběru této nabídky SZIF tvoří Obchodní podmínky intervenčního prodeje produktu a podmínky
výběrového řízení nedílnou součást smluvního vztahu podle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku;
- jsem právnickou nebo fyzickou osobou usazenou a registrovanou pro účely DPH v Evropské unii;
ustanovení §2e až §2h zákona č. 252/1997 Sb;
- všechny mnou uvedené údaje v této nabídce jsou pravdivé a úplné;
- jsem si vědom/a, že údaje z této nabídky a z rozhodnutí vydaných na základě této nabídky budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
- jsem si vědom/a, že údaje z této nabídky a z rozhodnutí vydaných na základě této nabídky budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na
internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
- jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence,
účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR;
- podrobné informace o zpracování

osobních

údajů

jsou

v souladu

s nařízením

Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny
na www.szif.cz;
- jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1) Nabízející nevyplňuje.
2) Uveďte prováděcí nařízení EK, kterým byl zahájen prodej produktu z intervenčních zásob.
3) Vyplňte číslo uvedené ve Vyhlášení příslušného výběrového řízení.
4) Nabízející označí křížkem, nabídka musí být podána právnickou nebo fyzickou osobou registrovanou pro účely DPH v EU.
5) Vyplní nabízející, pokud nemá zřízen účet vedený u bankovního ústavu se sídlem v ČR.
6) Nabízející označí křížkem příslušnou nabízenou komoditu.
7) Uveďte cenu zaokrouhlenou na 2 desetinná místa, bez DPH.
8) Vyplňte kód skladu dle prodejního seznamu zveřejněného na na www.szif.cz/cs/intervencni-prodej-masla-a-SOM.
9) Nabízející může uvést náhradní sklad pro případ, že by přijetí nabídek vedlo v daném skladovacím prostoru k překročení
disponibilního množství.
10) Nabízející označí křížkem. Nabídka je přípustná, pokud nabízející subjekt složil záruku v souladu s čl. 4 písm. a)
nařízení (EU) 2016/1238.
55.Příjmení nabízejícího/statut. zástupce:

56.Jméno:

57.Místo vyhotovení:

58.Datum (den, měsíc, rok):

S4910021.02

59.Razítko a podpis oprávněné osoby:

