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Naše č.j.: SZIF/2016/0412377
Vyřizuje: Ing. Petra Podařilová Havlíčková
Telefon: 222 871 349
Fax: 222 871 628
E-mail: petra.podarilovahavlickova@szif.cz
Klepněte sem a zadejte text.
Datum: 6. 6. 2016
Věc: Zodpovězení dotazu uchazeče k VZMR na služby s názvem: „Realizace informačních a
prezentačních materiálů Regionální potravina – tisk plakátů, samolepek a grafické přípravy
včetně tisku katalogů a map včetně jejich distribuce“ ze dne 31. 5. 2016 č.j.:
SZIF/2016/0405791
Dobrý den,
na základě dotazu uchazečů k VZMR s názvem: „Realizace informačních a prezentačních materiálů
Regionální potravina – tisk plakátů, samolepek a grafické přípravy včetně tisku katalogů a map včetně
jejich distribuce“ ze dne 31. 5. 2016 č.j.: SZIF/2016/0405791, zasíláme upřesňující informace:
Dotaz č. 1: Je možné pro uchazeče uveřejnit seznam adres společně se seznamem druhů a počtem
tiskovin, které mají být na danou adresu distribuovány?
Odpověď:
Obsah jednoho balíku jasně vyplývá ze ZD, níže upřesněno:
a) Balík odesílaný jednotlivým krajským koordinátorům bude obsahovat:
- plakát A1 "Nakupujte srdcem" 11 kusů,
- plakát A1 "Oceněné výrobky zde k dostání" 11 kusů,
- plakát A2 "Nakupujte srdcem" 13 kusů,
- plakát A2 "Oceněné výrobky zde k dostání" 13 kusů,
- plakát A3 "Nakupujte srdcem" 11 kusů,
- plakát A3 "Oceněné výrobky zde k dostání" 11 kusů,
- samolepka 2,5x2,5 cm 1.000 kusů,
- samolepka 5x5 cm 40 kusů,
- samolepka 10x10 cm 10 kusů,
- Katalog 2016 - 10 kusů,
- Mapa 2016 - 200 kusů.
Níže uvádíme seznam adres koordinátorů, na kterou bude odeslán vždy jeden balík, s obsahem viz
seznam výše.
Krajský koordinátor

adresa

PhDr. Adolf Boháček – AB AGENTURA

U Libeňského pivovaru 31/1027, Praha 8, 180 00

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Kotlářská 53, Brno, 602 00

Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary

Hradební 17, Cheb, 350 02

Okresní agrární komora Hradec Králové

Nerudova 37/32, Hradec Králové, 500 02

Regionální agrární rada Libereckého kraje

U Nisy 745/6a , Liberec, 460 02

Regionální agrární komora Ostravsko

Krnovská 69, Opava, 746 01

Agrární komora Olomouckého kraje

Blanická 1, Olomouc, 772 00

F E S T I N G, s.r.o.

Eliščino nábřeží 777/5, Hradec Králové, 500 03

Úhlava, o.p.s.

Plánická 174, Klatovy, 339 01
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Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.

Poštovní 4, Příbram V, 261 01

Okresní agrární komora Most

Dělnická 33, Most – Velebudice, 434 01

Okresní agrární komora Třebíč

Kostnická 4, Třebíč, 67401

Agrární komora Zlín

Bartošova 4393, Zlín, 760 01

b) Obsah balíku pro zadavatele bude obsahovat:
- plakát A1 "Nakupujte srdcem" 4 kusy,
- plakát A1 "Oceněné výrobky zde k dostání" 4 kusy,
- plakát A2 "Nakupujte srdcem" 8 kusů,
- plakát A2 "Oceněné výrobky zde k dostání" 8 kusů,
- plakát A3 "Nakupujte srdcem" 4 kusy,
- plakát A3 "Oceněné výrobky zde k dostání" 4 kusy,
- samolepka 2,5x2,5 cm 9.500 kusů,
- samolepka 5x5 cm 90 kusů,
- samolepka 10x10 cm 20 kusů,
- Katalog 2016 - 1.190 kusů,
- Mapa 2016 - 8.150 kusů.
Adresa Státního zemědělského intervenčního fondu:
Statní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

c) Obsah balíku pro každého ze 117 výrobců bude obsahovat:
- plakát A1 "Nakupujte srdcem" 9 kusů,
- plakát A1 "Oceněné výrobky zde k dostání" 9 kusů,
- plakát A2 "Nakupujte srdcem" 19 kusů,
- plakát A2 "Oceněné výrobky zde k dostání" 19 kusů,
- plakát A3 "Nakupujte srdcem" 9 kusů,
- plakát A3 "Oceněné výrobky zde k dostání" 9 kusů,
- samolepka 2,5x2,5cm 7.500 kusů,
- samolepka 5x5cm 270 kusů,
- samolepka 10x10cm 50kusů,
- Katalog 2016 - 40 kusů,
- Mapa 2016 - 250 kusů.
Celkový přehled 117 výrobců není v tuto chvíli kompletně znám, distribuce bude probíhat v rámci celé
České republiky. Jedná se tedy o předpokládané náklady. Co se hmotnosti balíku týče, uchazeč odhadne
dle typu vyráběných materiálů a požadovaného obsahu jednoho balíku náklady na poštovné/dopravu.
Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v
seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň jednu
významnou službu s výší odměny minimální 500 000,- Kč bez DPH za jeden rok poskytování služeb. Je
tím myšleno, že když jsme realizovali pro klienta z oblasti potravinářství dílčí služby
obdobného obsahu, jako je předmět výběrového řízení, přičemž jednotlivé služby byly nižší
než 500 000,- Kč, ale za 1 rok částka přesahovala 500 000,- Kč, došlo ke splnění technického
kvalifikačního předpokladu?
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A k tomuto ještě k prokazování: Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
předložením dokumentů, z nichž bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
O jaké dokumenty má jít?
Odpověď:
Musí jít o službu realizovanou v posledních třech letech, kde odměna za tuto službu musí dosahovat
minimálně 500 000,- Kč/rok a stačí pouze jedna taková zakázka (služba) v posledních třech letech,
ostatní mohou být realizovány i za nižší výši poskytovaných odměn, ale nelze neakceptovala sčítání
jednotlivých zakázek, i když byly poskytovány stejnému klientovi. Pro nás je důležité, že dodavatel bude
schopen poskytnout danou službu o určité kvalitě a objemu a k tomu má sloužit právě technický
kvalifikační předpoklad, kde je vymezeno, co zadavatel považuje za významnou službu (tedy odměna za
jednu významnou službu musí za rok dosahovat alespoň 500 000,- Kč).
Dokumenty prokazujícími splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu rozumíme seznam
významných služeb s položkami, jak je uvedeno v ZD + součástí seznamu musí být osvědčení, resp.
čestná prohlášení.

S pozdravem
Digitálně podepsal Ing. Petra Podařilová
Havlíčková
DN: c=CZ, cn=Ing. Petra Podařilová Havlíčková,
o=Státní zemědělský intervenční fond,
ou=Oddělení řízení a administrace značek kvality,
ou=SZIF 3768, title=vedoucí oddělení,
serialNumber=ICA - 10345828
Datum: 2016.06.06 14:26:10 +02'00'

Ing. Petra
Podařilová--- E-SIGNATURE --Havlíčková

……………………………………………………………………
Ing. Petra Podařilová Havlíčková
vedoucí Oddělení řízení a administrace značek kvality
otisk úředního razítka
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