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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

48133981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Robertem Zavadilem
ředitelem Odboru společných organizací trhu

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Ing. Dagmar Hejrovská

TEL.:

222 871 667

KONTAKTNÍ
ADRESA:

SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

EMAIL:

dagmar.hejrovska@szif.cz

2. VYMEZENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek vyzvaných
uchazečů v rámci zadání zakázky malého rozsahu na služby, jejichž předpokládaná hodnota
nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH (dále též jen „veřejná zakázka“).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Zadávací podmínky se zároveň uveřejňují na webových stránkách SZIF, www.szif.cz (záložka
SZIF, sekce Veřejné zakázky).

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí níže specifikované skladovací kapacity
pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) v roce 2016 a
poskytnutí dále uvedených služeb.

NUTS I

Požadovaná skladovací
kapacita v tunách

Česká republika

800

Na veřejnou zakázku se podává samostatná nabídka, a pokud uchazeč nabízí více
skladů, podává samostatnou nabídku pro každý z těchto skladů. V nabídce uchazeče
bude uvedena výše nabízené skladovací kapacity, která se musí rovnat skladovací
kapacitě požadované zadavatelem.
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Uchazeč spolu s poskytnutím skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené SOM poskytne
zadavateli na základě smlouvy o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících
činností tyto služby:
-

naskladnění intervenčně nakoupeného SOM podle dispozic SZIF v období intervenčního
nákupu
skladování intervenčně nakoupeného SOM
vyskladnění intervenčně nakoupeného SOM podle dispozic SZIF

Intervenčně nakupované SOM bude dodáváno v pytlích o čisté hmotnosti 25 kg, uložené na
europaletách (80*120 cm) po cca 32 pytlích. Pro uskladnění je nutné počítat na kratší straně
palety s přesahy 5-15 cm. Dodávání a skladování na paletách jiných rozměrů bude možné
pouze za předpokladu, že tak bude dohodnuto mezi skladovatelem, nabízejícím subjektem a
SZIF a že tyto palety budou vhodné k dlouhodobému skladování.
Bližší povinnosti uchazeče při poskytování uvedených služeb jsou uvedeny ve smlouvě
o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností, která je přílohou č. 2 této
výzvy.

3.2

Požadavky na sklad, v němž je poskytována skladovací kapacita

3.2.1

Sklad, v němž je poskytována skladovací kapacita, se musí nacházet na území NUTS I,
pro který je nabídka podávána.

3.2.2

Nabízená skladovací kapacita skladu musí činit 800 tun.

3.2.3

Sklad musí disponovat zařízení umožňujícím vyskladňovat min. 100 tun denně.

3.2.4

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.

3.2.5

V případě regálových systémů je nezbytné, aby jejich rozměry umožňovaly uskladnění
intervenčně nakoupeného SOM na paletách o rozměrech uvedených v bodu 3.1
zadávací dokumentace.

3.2.6

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.

3.2.7

Sklad musí být dostatečně zabezpečen proti vlhkosti a kolísání teploty. Důkladná
ochrana musí být zajištěna zejména pro případ záplav, přívalových dešťů a povodní.

3.2.8

Ve skladových prostorách musí být na vhodných místech umístěny přístroje pro měření
vlhkosti. Skladované intervenčně nakoupené SOM musí být skladováno při maximálně
75% relativní vlhkosti vzduchu.

3.2.9

Technická zařízení pro naskladňování, přeskladňování a vyskladňování intervenčně
nakoupeného SOM, provádění kontrol a pro případné zpracování skladovaného
intervenčně nakoupeného SOM musí být vždy v provozuschopném stavu, musí být k
dispozici vhodné přístroje a zařízení (včetně kalibrovaných měřidel) a dostatek
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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.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 Doba plnění veřejné zakázky
Smlouva o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností bude uzavřena pro
zajištění intervenčního nákupu SOM v roce 2016 a pro navazující skladování a vyskladnění takto
nakoupeného SOM. Smlouva bude uzavřena na dobu platnosti do vyskladnění veškerého
skladovaného SOM.
4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou skladovací prostory dodavatele v České republice
(NUTS I).

5. NÁVRH SMLOUVY, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Uchazeč je povinen předložit v každé nabídce podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí
skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností (dále jen „smlouva“), a to se zapracováním všech podmínek uvedených v této výzvě a bezvýhradně odpovídající textu návrhu
smlouvy v příloze č. 2 této výzvy, kterou je uchazeč povinen použít. Návrh 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 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 smlouvy uchazeč doplní požadované identifikační údaje, dále požadované údaje v bodu
2.4 písm. b) a v bodu 7.1.
5.2 Zadavatelem požadované platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny ve smlouvě, která je přílohou č. 2 této výzvy.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1 Náležitosti nabídky
Zadavatel požaduje, aby písemná nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím
členěním:
a) Krycí list nabídky
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace (čestné prohlášení, výpis z obchodního
rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku)
c) Podepsaný návrh smlouvy
d) Skladový dotazník – SOM
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e) Dokumenty týkající se skladového prostoru
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.
kopie snímku pozemkové mapy, kde bude červenou barvou zvýrazněn název
katastrálního území a nabízené objekty
kopie dokladu o schválení a registraci objektů vydaný krajskou veterinární správou

6.2 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu v českých korunách ve struktuře a způsobem uvedeným
v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a uvedou ji v požadovaném členění v krycím listu své
nabídky.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
7.1. Základní kvalifikační předpoklady
Je požadováno splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1
ZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 5 této zadávací dokumentace).

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Je požadováno splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 ZVZ.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)
b)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán dle § 54 písm. a) ZVZ,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

7.3. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady nabízeného skladu musí uchazeč prokázat před podpisem
smlouvy. Sklad musí splňovat požadavky uvedené v bodu 2.2 této zadávací dokumentace.
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč umožní provedení kontroly
technické kapacity skladu a kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti.
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Kontrolu nabízeného skladu provádějí kontrolní pracovníci SZIF, a to fyzickou kontrolou skladu
dle “Skladového dotazníku“. Skladový dotazník je povinnou přílohou nabídky a jeho vzor tvoří
přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
8.1 Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
osobně, poštou nebo kurýrem do podatelny na adrese zadavatele:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele. Nabídky
doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek nebudou hodnoceny.
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání
zakázky.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - POSKYTNUTÍ SKLADOVACÍ KAPACITY PRO
INTERVENČNĚ NAKOUPENÉ SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO V ROCE 2016 A
POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Nabídka bude svázána, zajištěna proti
neoprávněné manipulaci.

8.2 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek

do 24. 5. 2016 do 10:00 hod.

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A VÝBĚR NABÍDEK
Hodnotící komise provede vyhodnocení nabídek a z došlých nabídek vybere nejvýhodnější
nabídku. Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
bez DPH.
Kritérium hodnocení

Váha v %

Nabídková cena bez DPH

100

Bodová stupnice pro hodnocení nabídek je v rozsahu 0 – 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.

10. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM
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Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
■

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to
buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni
a zároveň ji zveřejní na svých webových stránkách www.szif.cz. Změna bude provedena
písemnou formou nejpozději do tří (3) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

■

Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit,
popř. odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého
rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu
se zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům písemně
oznámí.

■

Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

■

Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

■

Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

■

Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky

■

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob
a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

11. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy
Skladový dotazník – SOM
Stanovení nabídkové ceny
Vzor čestného prohlášení

V Praze dne 11. 5. 2016

elektronicky podepsáno
Digitálně podepsal Robert Zavadil
DN: c=CZ, cn=Robert Zavadil, o=Státní
zemědělský intervenční fond, ou=Odbor
společných organizací trhu, ou=SZIF2225,
title=ředitel odboru, serialNumber=ICA 10350860
Datum: 2016.05.11 16:02:02 +02'00'

Robert
--- E-SIGNATURE --Zavadil
……………………………………………………………………
Ing. Robert Zavadil
ředitel Odboru společných organizací trhu

otisk úředního razítka
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