Oddělení pro cukr a škrob
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel: 22 871 427
fax: 222 871 875
e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 20.8.2008

Zpracoval: Ing. Jitka Staňková, kontakt: J.Staňková, tel.: 222 871 886, e-mail: jitka.stankova@szif.cz

Oznámení o nabídkovém řízení č. 1476/2007/0017
na prodej cukru z intervenčních zásob pro průmyslové
využití
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále jen SZIF)
vyhlašuje dílčí nabídkové řízení č. 1476/2007/0017 na prodej cukru z intervenčních zásob
pro průmyslové využití dle NK (ES) č. 1476/2007, v platném znění.

Písemné nabídky do nabídkového řízení se doručují na adresu – Státní zemědělský intervenční fond,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. Nabídky je možno zaslat poštou, doručit do podatelny osobně nebo kurýrem
(přízemí naproti vrátnici). Nabídku může podat pouze zpracovatel ve smyslu čl. 2 písm. d) NK (ES) č.
967/2006.
SZIF posoudí na neveřejném zasedání formální správnost nabídek. Po vyhodnocení formální správnosti SZIF
zašle účastníkům, kteří nesplnili formální náležitosti „Oznámení o zamítnutí nabídky do Nabídkového řízení pro
prodej cukru“. Nabídky, které splňují veškeré formální náležitosti, jsou neprodleně po skončení tohoto dílčího
Nabídkového řízení zasílány Evropské Komisi, která stanoví minimální prodejní cenu pro bílý cukr nebo se
rozhodne v souladu s postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 NK (ES) č. 318/2006 nabídky nepřijmout. Výběr
nabídky je upraven v čl. 4 NK (ES) č. 1476/2007.
Dle NK (ES) č. 1476/2007 je možné, že množství dostupné na partii se sníží o množství přidělená v tentýž
den na uvedenou partii dle NK (ES) č. 1059/2007.
Do 3 pracovních dnů od výběru nabídky zašle SZIF účastníkům, jejichž nabídka byla vybrána „Prohlášení o
přidělení partie a vybrání nabídky“. Účastníkům, jejichž nabídka nebyla vybrána, zašle SZIF „Oznámení o
zamítnutí nabídky do Nabídkového řízení pro prodej cukru“.
Dnem doručení „Prohlášení o přidělení partie a vybrání nabídky“ vzniká smluvní vztah mezi vybraným
účastníkem a SZIF týkající se prodeje intervenčně skladovaného cukru.
K odběru nakoupeného cukru musí dojít nejpozději do 4 týdnů ode dne doručení „Prohlášení o přidělení
partie a vybrání nabídky“. K odběru cukru dochází v níže uvedeném místě skladování příslušné partie cukru.
Pokud nedojde k vyskladnění nejpozději do 4 týdnů ode dne doručení „Prohlášení o přidělení partie a vybrání
nabídky“ účastník, jehož nabídka byla vybrána, uhradí SZIF náklady na vyskladnění a náklady na skladování
neodebraného množství cukru. Kupující bezprostředně po vyskladnění zajistí vyplnění „Hlášení o odběru zboží
kupujícím“ a to na formuláři vydaném SZIF, ve kterém bude rovněž uvedeno i skutečně odebrané množství
cukru kupujícím. Toto „Hlášení o odběru zboží kupujícím“ musí být neprodleně od vyskladnění doručeno na SZIF
– Oddělení pro cukr a škrob. Dále je nutné dodržovat povinnosti vyplývající z NK (ES) č. 967/2006.
Text obchodních podmínek a formulář „Nabídky do Nabídkového řízení pro prodej cukru pro průmyslové
využití dle NK (ES) č. 1476/2007“ (dále jen „Nabídka“), jsou zveřejněny na http://www.szif.cz v sekci Společná
organizace trhu / Komodity – komodita cukr/ Intervenční prodej cukru.
Minimální množství uvedené v Nabídce pro toto dílčí nabídkové řízení č. 1476/2007/0017 na prodej cukru
z intervenčních zásob činí 100 tun, pokud disponibilní množství pro danou partii není nižší než 100 tun.
V takovém případě musí být nabídnuto množství, které je k dispozici.
Lhůta pro podání Nabídek pro dílčí Nabídkové řízení č. 1476/2007/0018 na prodej cukru z intervenčních
zásob začíná dne 28.srpna 2008 a končí dne 10.září 2008 v 15:00 hodin.
Do této doby musí být Nabídka doručena na SZIF. Nabídky do Nabídkového řízení musí být předloženy
v zapečetěných obálkách, označených „DŮVĚRNÉ – NABÍDKA DO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ PRO PRODEJ CUKRU
PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ – NEOTVÍRAT“. Na neoznačené, neúplné nebo jinak doručené Nabídky nebude brán
zřetel.
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Prodejní seznam
Nabídkové řízení se týká partií umístěných v intervenčních skladech:
Ethanol Energy a.s.
cukr je uskladněn v centrálním skladu, plechovém skladu č. 1, plechovém skladu č. 2 a zásobníku, Školská 67,
Vrdy 285 71, tel. 326 370 620
denní kapacita vyskladnění – paleta á 50 kg pytle – 750 tun, á 1000 kg big bag – 580 tun
železniční vlečka, silniční přípojka
číslo partie

množství v
tunách

jakost

052000004

1286,250

III.

052000005

995,400

III.

052000009

2362,500

III.

052000010

637,350

III.

052000012

992,250

III.

052000027

1273,650

III.

052000032

1122,450

III.

052000033

1563,450

III.

052000034

2047,500

III.

druh obalu
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě

NELI S.P.A., a.s.
cukr je uskladněn v silu na cukr a skladu cukru, Krále Jiřího 214, Český Brod 282 01, tel. 517 343 100
denní kapacita vyskladnění sila– 360 t –volně ložený cukr, 288 t – big bag, 240 t – 50kg pytle
denní kapacita vyskladnění skladu cukru - 288 t – big bag, 302,4 t – 50kg pytle
železniční vlečka, silniční přípojka
číslo partie

množství v
tunách

jakost

druh obalu

volně ložený
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě
50 kg PP, 1050
na paletě

052000028

9993,565

III.

052000011

495,500

III.

052000013

364,350

III.

052000017

1108,800

III.

052000031

1009,050

III.
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MJM Litovel a.s.
cukr je uskladněn ve skladu č. 2, Hamerská 624/19, Olomouc – Holice, 772 00, tel: 585151911
denní kapacita vyskladnění – pytle á 50 kg na paletách – 100 tun, velkoobjemový vaky 150 tun
silniční přípojka
číslo partie

množství v
tunách

jakost

druh obalu

250,000

II.

1000 kg vaky

052000015

Čolot a.s.
cukr je uskladněn ve skladu Čolot I., Babíčkova 8a, Olomouc – Hodolany, 772 00, tel: 585225121-2
denní kapacita vyskladnění – 300 – 4000 tun - big bag, pytle á 50 kg na paletě
železniční vlečka, silniční přípojka
množství
v tunách

číslo partie

jakost

druh obalu

052000023

750,000

II.

1000 kg vaky

052000040

1500,000

II.

1000 kg vaky

052000044

2750,000

II.

1000 kg vaky

Buddy CZ s.r.o.
cukr je uskladněn ve skladu Bystročice, Bystročice 158, 783 41, tel: 585941133
denní kapacita vyskladnění – 200 tun
silniční přípojka
číslo partie

množství v
tunách

jakost

druh obalu

250,000

II.

1000 kg vaky

052000035

Bližší informace poskytnou pracovníci SZIF:
Ing. Jitka Staňková tel.: 222 871 886
Jitka Crnčevičová, tel. 222 871 844

Ing. Tomáš Révész
ředitel SZIF
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