Poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko a
poskytnutí souvisejících služeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce na služby s rámcovou smlouvou
zadávané v otevřeném řízení pod názvem :

„Poskytnutí skladovací kapacity
pro intervenčně nakoupené sušené
odstředěné mléko a poskytnutí
souvisejících služeb“
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL :

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, 1. náměstkem a zástupcem
ředitele SZIF

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

JUDr. Zuzana Sopoušková

TEL. :

+420 739 322 684, +420 222 871 842

KONTAKTNÍ
ADRESA :
EMAIL :

•
•

SZIF, Štěpánská 63, 110 00 Praha 1 – pro osobní
kontakt
SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 –
korespondenční adresa

zuzana.sopouskova@szif.cz

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Bližší popis plnění z rámcové smlouvy
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí skladovací
kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) a
poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční SOM nakoupené v období 2014 - 2017.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí níže specifikované skladovací kapacity pro
intervenčně nakoupené SOM a poskytnutí dále uvedených služeb.
NUTS I

Požadovaná
skladovací
kapacita v t/rok

Česká republika

5 000

Rámcová smlouva bude uzavřena s více uchazeči (nejméně třemi), a to až do naplnění
potřebné skladovací kapacity.
Na veřejnou zakázku se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí
více skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů.
Uchazeč spolu s poskytnutím skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené SOM
poskytne zadavateli na základě rámcové smlouvy tyto služby:
-

naskladnění intervenčně nakoupeného SOM podle dispozic SZIF v období
intervenčního nákupu
skladování intervenčně nakoupeného SOM
vyskladnění intervenčně nakoupeného SOM podle dispozic SZIF
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Bližší povinnosti uchazeče při poskytování uvedených služeb jsou uvedeny v rámcové
smlouvě o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností, která je
přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Na základě rámcové smlouvy bude zadána veřejná zakázka vybraným uchazečům až
do naplnění potřebné skladovací kapacity pro každou část po předchozí písemné
výzvě na základě hodnotících kritérií podle čl.1.2. rámcové smlouvy.
2.2 Požadavky na sklad, v němž je poskytována skladovací kapacita
2.2.1 Sklad, v němž je poskytována skladovací kapacita, se musí nacházet na území
NUTS I, pro který je nabídka podávána.
2.2.2

Minimální nabízená skladovací kapacita skladu musí činit 400 tun.

2.2.3 Sklad musí disponovat zařízení umožňujícím denně vyskladňovat min. 100 tun
denně.
2.2.4 Sklady, které jsou skladovatelem provozovány jako intervenční sklady SOM
SZIF musí svou stavební konstrukcí zajišťovat bezpečné a řádné skladování a
veškeré technické požadavky na udržení bezvadné jakosti skladovaného zboží
a hygienické požadavky dle vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a
hygienických požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů.
2.2.5 Příjezdové cesty ke skladům musí být takové povahy, aby byly sklady dostupné
nákladními automobily, které odpovídají aktuálně platným předpisům o
nejvyšší přípustné hmotnosti a nejvyšších přípustných rozměrech.
2.2.6 Sklad musí být dostatečně zabezpečen proti vlhkosti a kolísání teploty.
Důkladná ochrana musí být zajištěna zejména pro případ záplav, přívalových
dešťů a povodní.
2.2.7 Ve skladových prostorách musí být na vhodných místech umístěny přístroje pro
měření vlhkosti.
2.2.8

Technická zařízení pro naskladňování, přeskladňování a vyskladňování
intervenčně nakoupeného SOM, provádění kontrol a pro případné zpracování
skladovaného
intervenčně nakoupeného
SOM musejí
být
vždy v
provozuschopném stavu, musí být k dispozici vhodné přístroje a zařízení
(včetně kalibrovaných měřidel) a dostatek personálu k zajištění řádného plnění
všech úkolů a pracovních činností. Technická zařízení a stroje pro
naskladňování a vyskladňování, vážení, provádění kontrol a ošetřování SOM
nakoupeného
v rámci
intervenčního
nákupu
musí
být
udržovány
v provozuschopném stavu. Technické nedostatky musí být co nejdříve
odstraněny.

2.3 Předpokládaná hodnota rámcové smlouvy
Bude uzavřena 1 (slovy: jedna) rámcová smlouva s více uchazeči (nejméně třemi),
předpokládaná hodnota rámcové smlouvy je 28 260 000,- Kč bez DPH.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky po uzavření dílčích smluv o
poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností uzavřených na
základě rámcové smlouvy. Doba platnosti rámcové smlouvy je stanovena na dobu
4 let. Dílčí smlouva bude vždy uzavřena pro zajištění intervenčního nákupu SOM
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v příslušném roce a pro navazující skladování a vyskladnění takto nakoupeného SOM.
Dílčí smlouva bude uzavřena na dobu platnosti do vyskladnění veškerého
skladovaného SOM.
3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou skladovací prostory dodavatele v České republice
(NUTS I).
4. NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY

Uchazeč je povinen předložit v každé nabídce podepsaný návrh rámcové smlouvy, a
to se zapracováním všech uvedených zadávacích podmínek a bezvýhradně odpovídající
textu návrhu rámcové smlouvy v příloze č. 5 této zadávací dokumentace, kterou je
uchazeč povinen použít. Návrh rámcové smlouvy musí být ze strany uchazeče
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou;
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu rámcové smlouvy není
předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
V návrhu rámcové smlouvy uchazeč doplní požadované identifikační údaje, dále
požadované údaje v čl. 2.4 písm.b) a d) a v čl. 7.1.
4.1

Zadavatelem požadované platební a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě, která je
přílohou č.5 této zadávací dokumentace.
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky
(prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče, jaká
konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby
to budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje
podle § 17 písm. d) zákona). Zadavatel si zároveň vyhrazuje požadavek, aby
přímo uchazečem (dodavatelem) byla poskytnuta skladovací kapacita. Tato část
plnění předmětu veřejné zakázky tedy nemůže být plněna prostřednictvím
subdodavatele. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění
veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
4.2 Dokumentace k nabízenému plnění
Uchazeč předloží dále požadované doklady, které budou tvořit přílohy nabídky.
Zadavatel požaduje v této souvislosti předložit dokumentaci týkající se skladového
prostoru, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu:
■ doklad o schválení a registraci objektů vydaný krajskou veterinární správou, originál
nebo úředně ověřená kopie o dispozičním právu ke skladu, tj. výpis z katastru
nemovitostí a nájemní smlouva, pokud skladovatel není zároveň vlastníkem skladu.
Ve výpisu z katastru nemovitostí bude červenou barvou zvýrazněn název
katastrálního území a nabízené objekty.
■ originál nebo úředně ověřená kopie snímku pozemkové mapy, kde bude červenou
barvou zvýrazněn název katastrálního území a nabízené objekty
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5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu ve struktuře a způsobem uvedeným v Příloze č. 4
této zadávací dokumentace. Nabídková cena je stanovena jako nejvyšší přípustná,
uváděná v českých korunách.
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění i na krycí list své nabídky.
6. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 45 ZÁKONA
Zadavatel neuplatňuje.
7. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

8.1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat
svoji
kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona (specifikováno
v bodě 8.2.),
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona (specifikováno
v bodě 8.3.)
c) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 zákona
(specifikováno v bodě 8.5)
8.2. Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona
prokáže uchazeč
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
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; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba , tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
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osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního
zákoníku)
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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
dodavatele,
h) který 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 dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li
podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje
se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm.e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 8.2. a), b) zadávací dokumentace.
Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu,
jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy
statutárního orgánu( tzn.výpis z rejstříku právnických osob a výpisy z rejstříku
fyzických osob) je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč
doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního
orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
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prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku
trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za tuto právnickou osobu a za
její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby.
Výpisy z rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro
podání nabídek
b) Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení pro bod 8.2.f) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů
ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek
c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro bod 8.2.h) zadávací
dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání
nabídek
d) Čestného prohlášení pro body
8.2. c), d), e), g), i), j) a k) zadávací
dokumentace. Uchazeč je oprávněn k prokázání této části základních
kvalifikačních předpokladů použít čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu
č. 3 této zadávací dokumentace
8.3 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v
souladu s ustanovením § 54 zákona. K prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů uchazeč předloží:
§ 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů
ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek
§ 54 písm. b)zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
8.4. Technické kvalifikační předpoklady :
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží dle :
§ 56 odst.2 písm. d)zákona - k prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů uchazeč umožní provedení kontroly technické kapacity skladu a kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti, a to v období od posouzení nabídek do
hodnocení nabídek po dobu běhu zadávací lhůty.

Kontrolu nabízeného skladu provádějí
kontrolní pracovníci SZIF, a to fyzickou
kontrolou každého skladu dle “Skladového dotazníku“. Skladový dotazník je povinnou
přílohou nabídky a jeho vzor tvoří Přílohu č. 2. této zadávací dokumentace.
8.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci
8.5.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady
předloženými v kopii.
8.5.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikát
Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů může prokázat dodavatel
také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127
odst. 1 a 4 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
Státní zemědělský intervenční fond
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profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než tři měsíce. Dodavatel může také splnění
kvalifikačních předpokladů prokázat předložením certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 zákona. Certifikát nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší jednoho
roku.
8.5.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Podmínky určuje ustanovení § 51 odst. 7 zákona.
8.5.4. Změny v kvalifikaci :
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60
zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému
zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této
skutečnosti zadavateli.
9. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY DLE § 68 ODST. 3 ZÁKONA
Uchazeč je v souladu s § 68 odst. 3 zákona povinen učinit součástí nabídky tyto
údaje:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele,
b) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pouze pokud má
dodavatel formu akciové společnosti),
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou dohodu zakázanou dle zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
10. SUBDODÁVKY A SDRUŽENÍ DODAVATELŮ
10.1. V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky,
požaduje zadavatel uvést v nabídce uchazeče, jaká konkrétní část plnění veřejné
zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (zájemce je
povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje podle § 17 písm. d)
zákona). Zadavatel si zároveň vyhrazuje požadavek, aby přímo uchazečem
(dodavatelem) byla poskytnuta skladovací kapacita. Tato část plnění předmětu
veřejné zakázky tedy nemůže být plněna prostřednictvím subdodavatele. Úprava
či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou
možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
10.2. V případě, že uchazeč prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, tak budou součástí nabídky dokumenty prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů dle § 51 odst. 4 písm. a) zákona a smlouva splňující
požadavky dle § 51 odst. 4 písm. b)zákona. Tento subdodavatel musí poskytovat
tomu odpovídající část plnění.
10.3.
Podává-li nabídku sdružení dodavatelů, musí být splněny požadavky dle
ustanovení § 51 odst. 5 a 6 zákona.
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10.4. Dodavatel je v souladu s § 147a
pravidelně seznam subdodavatelů.

zákona

povinen

předkládat

zadavateli

11. DODATEČNÉ INFORMACE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1. Dodatečné informace
Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci
v plném rozsahu, včetně příloh, prostřednictvím elektronického nástroje EZAKAZKY.CZ na adrese: www.e-zakazky.cz.
Tato zadávací dokumentace obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky.
Uchazeči jsou oprávněni podávat zadavateli žádost o dodatečné informace ve
smyslu ustanovení § 49 zákona nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Tyto žádosti lze podávat písemně na adresu zadavatele,
kontaktní osoba: JUDr. Zuzana Sopoušková
Dodatečné informace zadavatel zveřejní na svém profilu zadavatele na adrese :
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd2088cbd5ea9f16
11.2. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka bude předložena v jednom originále a
v jedné kopii, nabídka bude dále obsahovat i návrh smlouvy na CD nebo DVD,
přičemž obě verze – tištěná i elektronická – budou identické. Jednotlivé listy nabídky
budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
!!! Obálka s nabídkou bude výrazně označena slovem „NEOTVÍRAT!“. !!!
Nabídky je možno podávat osobně na podatelně zadavatele či doporučeně poštou na
adrese:
Státní zemědělský intervenční fond
JUDr. Zuzana Sopoušková
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1,
a to v pracovních dnech od 8.00 do – 16:00 hodin po celou dobu běhu lhůty pro
podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.
Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily
elektronické podání nabídky. Proto zadavatel stanoví, že nabídky mohou být podávány
pouze v písemné formě.
Struktura podání nabídky:
Podá-li uchazeč nabídku pro více skladů, platí, že v jedné obálce budou
vloženy nejméně 3 obálky (podle počtu skladů), z nichž jedna bude obsahovat
část obecnou ( viz níže ad I.) a další obálky budou obsahovat nabídky pro
jednotlivé sklady, tedy část zvláštní ( viz níže ad II). Stejné řazení platí pro
uchazeče, kteří podají nabídky pouze pro jeden sklad.
I. Obecné – uchazeč podává v samostatném svazku níže uvedené dokumenty pouze
jednou (v originále a v kopii), a to i v případě, že podává nabídku pro více částí
(skladů).
a) Krycí list nabídky (uchazeč může použít Přílohu č. 1 ZD- vzor)
b) obsah nabídky
c) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl.8 ZD
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d) povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 zákona
II. Zvláštní – uchazeč podává v samostatném svazku níže uvedené dokumenty
(v originále a kopii) vždy samostatně pro každou část (sklad), pro kterou podává
nabídku
a) skladový dotazník – SOM (uchazeč musí použít Přílohu č. 2 ZD)
b) doklad o schválení a registraci objektů vydaný krajskou veterinární správou
c) nabízená skladová kapacita v tunách
d) originál nebo ověřená kopie výpisu z KN na nabízený sklad
e) originál nebo ověřená kopie snímku z pozemkové mapy, na kterém je umístěn
nabízený sklad
f) nabídková cena (uchazeč musí použít Přílohu č. 4 ZD)
g) návrh rámcové smlouvy (uchazeč musí použít přílohu č. 5 ZD)
h) ostatní údaje, které tvoří nabídku
12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 – 100 bodů.
Celková nabídková cena v Kč (bez DPH) - bude hodnocena v sestupném pořadí
podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

13. DŮLEŽITÉ TERMÍNY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lhůta pro podání nabídek

29.5.2013 do 10:00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami

29.5.2013 v 10:30 hodin

Zadávací lhůta

120 kalendářních dnů od
data podání nabídky

Otevírání obálek se uskuteční na adrese Státního zemědělského intervenčního
fondu , Štěpánská 63, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti v 5.patře , č.dv.
508.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni
dodavatelé, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však
1 osoba a jednoho dodavatele s tím, že může být vyzvána komisí pro otevírání
obálek k ověření oprávnění účastnit se otevírání obálek za dodavatele.
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14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přílohy, které je uchazeč oprávněn použít :
Příloha č. 1 : Krycí list nabídky - vzor,
Příloha č. 3 : Čestné prohlášení § 53 odst.1 písm.c) až e),f) ve vztahu ke spotřební dani, g),
i) až k) - vzor,

Přílohy, které je uchazeč povinen použít :
Příloha č. 2 : Skladový dotazník – SOM
Příloha č. 4 : Stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 5 : Návrh rámcové smlouvy

V Praze dne 8.4.2013

Mgr. Jan
Havlíček

Digitálně podepsal Mgr. Jan Havlíček
DN: c=CZ, cn=Mgr. Jan Havlíček,
o=Státní zemědělský intervenční
fond, ou=704, ou=Sekce ředitele
Fondu, title=náměstek,
serialNumber=ICA - 10242056
Datum: 2013.04.10 10:46:45 +02'00'

………………………………………………………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele
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