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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném
řízení
pod názvem:

„Rámcová dohoda na poskytnutí
skladovací kapacity pro
intervenčně nakoupené sušené
odstředěné mléko a poskytnutí
souvisejících služeb“

podle § 36 ve spojení s § 28 odst. 1 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
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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. Robertem Zavadilem
ředitelem Odboru společné organizace trhů

PROFIL
ZADAVATELE:

https://zakazky.szif.cz

PŘÍMÝ ODKAZ NA
ZAKÁZKU:
KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Mgr. Oldřich Novotný

TEL.:

+420 703 178 111

KONTAKTNÍ
ADRESA:

SZIF, Štěpánská 63, 110 00 Praha 1

EMAIL:

oldrich.novotny@szif.cz

2. VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro
intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) a poskytnutí souvisejících
služeb pro intervenční SOM nakoupené v období 2021 - 2024.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí níže specifikované skladovací kapacity pro intervenčně
nakoupené SOM a poskytnutí dále uvedených služeb.

CPV kód

Požadovaná skladovací
kapacita v t/rok

63100000-0 Manipulace s nákladem a skladování

5 000

63121100-4 Skladovací služby

Rámcová dohoda bude uzavřena s minimálně třemi účastníky zadávacího řízení. Veřejné zakázky
uzavírané na základě rámcové dohody budou v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadávány
postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než tři, či podmínky účasti splní méně než tři
účastníci, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle
ustanovení § 133 odst. 3 ZZVZ nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.
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Na základě rámcové dohody budou po dobu její účinnosti zadávány jednotlivé dílčí veřejné
zakázky na poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností vybraným
dodavatelem až do naplnění potřebné skladovací kapacity veřejné zakázky po předchozí písemné
výzvě k podání nabídky, přičemž hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Podle pořadí
účastníků bude s účastníky uzavřena realizační (dílčí) smlouva o poskytnutí skladovací kapacity
a vykonání souvisejících činností (dále jen „dílčí smlouva“), a to až do naplnění potřebné
skladovací kapacity veřejné zakázky.
Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku
z uzavřené rámcové dohody, resp. dílčích realizačních smluv, spočívající v možnosti
navýšení skladovací kapacity u jednotlivých účastníků rámcové dohody. Skladovací
kapacita u jednotlivých účastníků rámcové dohody bude moci být navýšena tak, aby
celkově dosáhla zadavatelem poptávaných 5 000 tun ročně. Pokud některý z účastníků
nabídne nižší skladovací kapacitu, bude zadavatel oprávněn poptávat chybějící
skladovací kapacitu u dalších účastníků/účastníka rámcové dohody, tak aby byla
naplněna zadavatelem poptávaná roční skladovací kapacita (5 000 tun/ročně).
Před uzavřením dílčí smlouvy zadavatel ve smyslu § 135 odst. 1 ZZVZ vyzve účastníky rámcové
dohody k podání nabídek, v rámci výzvy bude současně stanovena lhůta pro podání nabídek,
přičemž tato lhůta bude činit vždy minimálně 3 pracovní dny.
S ohledem na povinnost elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ zadavatel uvádí, že i podávání
nabídek do dílčích veřejných zakázek, bude probíhat výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele – E-ZAK.
V rámci nabídky účastníci rámcové dohody uvedou celkovou nabídkovou cenu dle požadavku
zadavatele uvedeného v konkrétní výzvě.
Na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud účastník rámcové dohody v nabídce nabídl
méně výhodné podmínky, než v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, nebo účastníci
rámcové dohody podali společnou nabídku.
Plnění dílčích veřejných zakázek bude probíhat na základě uzavřených dílčích smluv pro zajištění
intervenčního nákupu SOM v příslušném kalendářním roce a pro navazující skladování a
vyskladnění takto nakoupeného SOM. Dílčí smlouva bude uzavřena na dobu do vyskladnění
veškerého skladovaného SOM.
Každý účastník může podat do zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky pouze jednu
nabídku, a pokud účastník nabízí více skladů, podává doklady k těmto skladům pro
každý z těchto skladů samostatně. V nabídce účastník uvede výši nabízené skladovací
kapacity.
Účastník spolu s poskytnutím skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené SOM poskytne
zadavateli 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.
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Bližší povinnosti dodavatelů při poskytování uvedených služeb jsou uvedeny v rámcové dohodě
o poskytnutí skladovací kapacity a vykonání souvisejících činností, která je přílohou č. 5 této
zadávací dokumentace.
Na základě rámcové dohody bude zadána veřejná zakázka vybraným účastníkům až do naplnění
potřebné skladovací kapacity po předchozí písemné výzvě na základě hodnotících kritérií podle
čl. 6 rámcové dohody.
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 České
republiky.

2.2.2

Minimální nabízená skladovací kapacita skladu musí činit 800 tun.

2.2.3

Sklad musí disponovat zařízením umožňujícím 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

V případě regálových systémů je nezbytné, aby jejich rozměry umožňovaly uskladnění
intervenčně nakoupeného SOM na paletách o rozměrech uvedených v bodu 2.1 zadávací
dokumentace.

2.2.6

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.

2.2.7

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

2.2.8

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.

2.2.9

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
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 veřejné zakázky
Bude uzavřena jedna rámcová dohoda s minimálně třemi účastníky zadávacího
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ve výši 31 800 000 Kč bez DPH.

řízení,

Rámcová dohoda bude uzavřena na období 4 let od data její účinnosti, nebo do vyčerpání částky
ve výši odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost
nastane dříve.
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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 dohody.
Doba platnosti a účinnosti rámcové dohody je stanovena na dobu 4 let od data její účinnosti (tj.
od data jejího uveřejnění v registru smluv) nebo do vyčerpání částky rovnající se předpokládané
hodnotě této veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Dílčí smlouva bude
vždy uzavřena pro zajištění intervenčního nákupu SOM v příslušném kalendářním 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.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ nejpozději do lhůty stanovené
pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní způsobilost podle § 74 a § 75 ZZVZ (specifikováno v bodě 4.1),
b) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ (specifikováno v bodě 4.2)
c)

splní technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. g) ZZVZ (specifikováno v bodě
4.3)

4.1 Základní způsobilost:
Splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ prokáže účastník, který
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin
obchodování s lidmi, trestný čin podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu,
podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním
styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě,
poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy
proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činu proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a
jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 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 každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve
statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto
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b)
c)
d)
e)

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele
a vedoucí pobočky závodu;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní způsobilosti předložením:
a) výpisy z evidence rejstříku trestů dodavatele a dalších osob, které jsou uvedeny v čl.
4.1 písm. a)
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (čl. 4.1 písm. b)
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čl. 4.1 písm. b)
d) písemné čestné prohlášení (čl. 4.1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (čl. 4.1 písm. d)
f) výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, není-li v obchodním
rejstříku zapsán (čl. 4.1 písm. e)
4.2 Profesní způsobilost:
Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením
§ 77 zákona. K prokázání splnění profesní způsobilosti účastník předloží:
§ 77 odst. 2 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 3 měsíce přede dnem zahájení
zadávacího řízení
4.3 Technická kvalifikace:
§ 79 odst. 2 písm. g) - k prokázání splnění technické kvalifikace účastník umožní provedení
kontroly technické kapacity skladu a kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti, a to
v období od otevření nabídek v rámci posouzení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti,
včetně posouzení splnění kvalifikace.
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. 3. této zadávací dokumentace.
4.4 Společná ustanovení ke kvalifikaci

4.4.1 Forma splnění kvalifikace
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.
Dodavatel může vždy nahradit doklady o kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné
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(§ 45 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis
z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Splnění kvalifikačních předpokladů lze prokázat i pomocí elektronických prostředků, pokud je to
vzhledem k povaze příslušných kvalifikačních předpokladů možné.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém jazyce, případně
v původním jazyce spolu s připojeným překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
4.4.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace požadované zadavatelem v
plném rozsahu, je oprávněn splnění technické kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

4.4.3 Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu a
samostatně. Splnění technické kvalifikace musí prokázat dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
4.4.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se
podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
4.4.5 Postup zadavatele při posouzení kvalifikace
Zadavatel, resp. zadavatelem pověřená hodnotící komise posoudí prokázání splnění kvalifikace
vybraného dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se ZZVZ. Zadavatel stanoví,
že kvalifikaci vybraného dodavatele posoudí hodnotící komise po hodnocení nabídek.
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Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen
splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Zadavatel může tuto žádost
učinit opakovaně. V případě takovéhoto postupu mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení
splnění podmínek účasti dle § 46 odst. 2 ZZVZ nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
4.4.6 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž
tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
4.4.7 Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných
dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace,
který musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Údaje v certifikátu musí být
platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění
kvalifikace dodavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude
zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených
zadavatelem, účastník je povinen k certifikátu připojit další listiny, jež jsou dodavatelem
vyžadovány k prokázání kvalifikace neobsažené v předloženém certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů.
4.4.8 Obnovení způsobilosti
Účastník zadávacího řízení může dle § 76 ZZVZ prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti
nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost
k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal
dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení
pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.
4.4.9 Změna kvalifikace a důsledek nesplnění kvalifikace
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit nové doklady
nebo prohlášení o kvalifikaci.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Zadávací dokumentace: „Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně
nakoupené sušené odstředěné mléko a poskytnutí souvisejících služeb“

5. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ
Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá
plnit prostřednictvím poddodavatelů, a jsou-li známi, aby uvedl identifikační údaje každého
poddodavatele včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky bude plnit který z poddodavatelů.
Účastník splní tento požadavek zadavatele předložením seznamu poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi včetně uvedení údaje, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit. Pokud dodavatel nebude poddodavatele využívat, uvede v čestném
prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez poddodavatelů. Vzor seznamu poddodavatelů a
čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

6. NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY, OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Účastník je povinen předložit v každé nabídce návrh rámcové dohody, a to se zapracováním
všech uvedených zadávacích podmínek a bezvýhradně odpovídající textu návrhu rámcové dohody
v příloze č. 5 této zadávací dokumentace, kterou je účastník povinen použít.
V návrhu rámcové dohody účastník doplní požadované identifikační údaje, dále požadované údaje
v bodu 4.2 a v bodu 10.1 rámcové dohody.
6.1 Zadavatelem požadované platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky jsou v podrobnostech uvedeny v rámcové dohodě, která je
přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
6.2 Dokumentace k nabízenému plnění
Účastník 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

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník 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.
Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění i na Krycí list své nabídky.

8. DODATEČNÉ INFORMACE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
8.1. Dodatečné informace
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Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném
rozsahu, včetně příloh, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:
https://zakazky.szif.cz/ v sekci příslušné veřejné zakázky.
Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností
elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová
zpráva, či nikoli.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout
velikost cca 25 MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podmínky a informace
týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou pro
dodavatele dostupné na: https://ezak.cz/, popř. přímo na Help desku provozovatele systému EZAK: podpora@ezak.cz nebo +420 538 702 719.

Tato zadávací dokumentace obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky.
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Písemná žádost o vysvětlení ZD se podává elektronicky v českém jazyce
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo prostřednictvím datové schránky zadavatele
(ID datové schránky: jn2aiqd) nebo na emailové adrese kontaktní osoby dle čl. 1 této ZD.
Přesné znění žádosti o vysvětlení ZD bez uvedení identifikace dodavatele, který žádal o vysvětlení
ZD, a vlastní vysvětlení ZD zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení této
zadávací dokumentace, odešle nebo předá nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o
vysvětlení ZD. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Vysvětlení ZD bude poskytnuto uveřejněním na profilu zadavatele, veškerá další sdělení
vztahující se k zadávacímu řízení budou dodavatelům zasílána písemně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, či emailem nebo datovou schránkou na kontaktní adresy sdělené
zadavateli v průběhu zadávacího řízení nebo které budou uvedeny ve veřejně přístupné evidenci.
Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení
změnit, musí změnu dohodnout písemně s kontaktní osobou dle čl. 1 této zadávací dokumentace.
Vysvětlení ZD může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti, a to rovněž formou uveřejnění
na profilu zadavatele.
8.2. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém
jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka řízení, musejí být
podepsány statutárním orgánem účastníka řízení. Podpis může být nahrazen tím, že je nabídka
podána registrovaným dodavatelem prostřednictvím certifikovaného el. nástroje E-ZAK.
Nabídky podané v jiné než požadované formě nebo podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek
nebudou zadavatelem posuzovány a hodnoceny.
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Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku do zadávacího
řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídky je možno podávat pouze elektronicky přes certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK na
adrese: https://zakazky.szif.cz/ v sekci příslušné veřejné zakázky.
Struktura podání nabídky:
Účastník je povinen ve své nabídce předložit níže uvedené dokumenty:
a) krycí list nabídky (účastník může použít přílohu č. 1 ZD)
b) doklady o splnění základní a profesní způsobilosti
c) skladový dotazník – SOM (účastník musí použít přílohu č. 3 ZD)
d) doklad o schválení a registraci objektů vydaný krajskou veterinární správou
e) originál nebo ověřená kopie výpisu z KN na nabízený sklad
f) originál nebo ověřená kopie snímku z pozemkové mapy, na kterém je umístěn nabízený
sklad
g) nabídková cena (účastník musí použít přílohu č. 4 ZD)
h) nabízená skladová kapacita v tunách (účastník uvede v příloze č. 5 ZD)
i) návrh rámcové dohody (účastník musí použít přílohu č. 5 ZD)

9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek

24. 2. 2020 do 10:00 hod

Adresa pro podání nabídky

https://zakazky.szif.cz/vz00000254

Zadavatel nabídky v elektronické podobě otevře (zpřístupní jejich obsah) po uplynutí lhůty pro
podání nabídek způsobem dle § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu
nabídek pouze v elektronické podobě NEVEŘEJNÉ.
Zadavatel nestanoví v rámci této veřejné zakázky v souladu s § 40 ZZVZ zadávací lhůtu a
nepožaduje po účastnících zadávacího řízení složení jistoty dle § 41 ZZVZ.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ na základě ekonomické výhodnosti
v Kč bez DPH dle hodnotícího kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Způsob hodnocení:
Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách
českých a dle této bude stanoveno pořadí nabídek. Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle níže
uvedeného vzorce:

Cena nejvýhodnější Nabídky
(nejnižší Celková nabídková cena)
Počet bodů hodnocené Nabídky = 100 ∗
Celková nabídková cena aktuálně hodnocené nabídky
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Účastník uvede hodnotící kritérium do své nabídky. Celková nabídková cena rozhodná pro účely
hodnocení bude uvedena na Krycím listě nabídky.

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK, DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. U
vybraného dodavatele zadavatel ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací
uvedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací v obchodním rejstříku vyplývá naplnění
tohoto důvodu, zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost údajů,
dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem z evidence údajů o skutečných majitelích, je
podmínkou pro uzavření rámcové dohody splnění povinnosti vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, na základě výzvy zadavatele předložit výpis z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.









Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by
mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání,
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné
zakázky;
zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu
zahájení plnění s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své provozní a
organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen, náhrad škod, atp.;
zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy např.
umožnit nahlížení do protokolu o otevírání obálek, protokolu o hodnocení nabídek, atp.
Zadavatel však neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu zadávacího řízení,
informace, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné,
ledaže se jedná informace, které má zadavatel podle zákona povinnost uvést ve zprávě o
hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti
vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele;
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zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo
porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit
hospodářskou soutěž.

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli
v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném
přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.):
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto
zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení
jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit
právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
¨
Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při
podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho
právy včas seznámen.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům označit důvěrné informace a obchodní
tajemství již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel
nebude s jeho právy včas seznámen;
 zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení v rámci transparentnosti řízení
zveřejnit dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem zadávacího řízení
poskytnuty v průběhu zadávaní veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené
smlouvy, a to včetně informací označených jako důvěrné. Těmito vymezenými informacemi
jsou:
 název dodavatele
 IČO dodavatele
 nabídková cena dodavatele
 číslo uzavřené rámcové dohody
 název rámcové dohody
 text dohody včetně všech jejích příloh a dodatků
 výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
 seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky;
 ukončením veřejné zakázky nezaniká právo zadavatele na zveřejnění výše uvedených
informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s
výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše
uvedeným způsobem. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení s takovým užitím
uvedených informací vyjadřuje souhlas.


Zadavatel si vyhrazuje právo:

dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky před uplynutím lhůty pro
podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ;

na upřesnění podmínek návrhu rámcové dohody v těch jejích částech, po vzájemné
dohodě s účastníkem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky (v
intencích § 222 ZZVZ)

vyžádat si od dodavatele písemné objasnění nebo doplnění nabídky a ověřit informace
obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení,

nevracet nabídky nebo jakékoli podklady či vzorky poskytnuté v souvislosti s nabídkou.
Nabídky zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce,
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v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ neodpovídat na dotazy podané jiným způsobem než
v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na sekretariátu
zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude
poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy;
neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku.

12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Přílohy, které je účastník oprávněn použít:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky - vzor
Příloha č. 2: Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti - vzor
Přílohy, které je účastník povinen použít:
Příloha č. 3: Skladový dotazník – SOM
Příloha č. 4: Stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 5: Návrh rámcové dohody
Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů/čestné prohlášení
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