VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01
podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
ZADAVATEL:
Státní zemědělský intervenční fond
SÍDLEM:
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ:
48133981
ZASTOUPENÝ:
Mgr. Petrem Milasem, ředitelem Sekce ekonomické a právní
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené
odstředěné mléko a poskytnutí souvisejících služeb“
Č.j. SZIF/2021/0096592

Dotaz č. 1 :
Dotaz k podmínkám skladování:
Máme zkušenosti ze skladováním bramborového škrobu o stejném balení a ložení. Danou
komoditu skladujeme na volné ploše, přičemž se palety stohují na sebe v režimu 2+1 to znamená do 3 pater na sebe. Je možné stejně skladovat i Vámi poptávané SOM?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Při skladování na volné ploše, zadavatel připouští možnost stohování palet s tím, že mezi
palety je vždy nutné dát proložku a poté lze položit další paletu. Proložka je nutná z
důvodů ochrany pytlů spodní palety. Při stohování je pak důležité umístnění partií tak,
aby je bylo možné identifikovat při inventurách nebo kontrolách skladování.
Zadavatel má praktickou zkušenost se stohováním palet v režimu 1+1, stohování palet v
režimu 2+1 zadavatel připouští pouze za předpokladu, že tímto způsobem nedojde k
zásadnímu zvýšení rizika poškození pytlů a že i nadále bude zachována možnost řádné
identifikace skladovaných partií kontrolními pracovníky zadavatele (bude možné přečíst
paletové lístky) a nebude omezen výběr pytlů ke kontrole prováděné v průběhu
skladování.
Dotaz č. 2 :
Dotaz k vážení:
Ve skladovém dotazníku máte dotaz na možnost vážení, a to jak na gramy, na pytle (do
30 kg), případně na palety. V této chvíli ve skladu kalibrované váhy nevyužíváme, ale v
případě nutnosti je není problém obstarat. Jsou tedy podmínkou pro úspěšné splnění
podmínek výběrového řízení??
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Vybavenost skladu kalibrovanými vahami je jedním z technických požadavků na sklad a
bude ověřován při fyzické kontrole skladu prováděné v rámci posuzování splnění
podmínek zadávacího řízení. Přítomnost kalibrovaných vah ve skladu je proto podmínkou
splnění zadávacího řízení a účastníka, který nesplňuje tento požadavek, není možné
vybrat za dodavatele služeb a uzavřít s ním rámcovou dohodu. Kalibrované váhy si může
účastník zadávacího řízení zajistit též formou pronájmu.

Dotaz č. 3 :
Dotaz k požadované odbornosti:
U další části máte dotaz na přítomnost odborného personálu. O jako odbornost se Vám
jedná?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Dodavatel skladovacích služeb má zajistit přítomnost odborného personálu, tj.
proškolených osob znalých bezpečné obsluhy technického zařízení skladu používaného při
skladování potravinových produktů a způsobilých vykonávat odborné činnosti související
s požadavky na skladování příslušných potravinových produktů, to znamená způsobilých
zejména:
- vést předepsanou dokumentaci pro skladování příslušné intervenční komodity,
- zajistit předepsané podmínky pro skladování příslušné intervenční komodity (např.
teplota, vlhkost, ochrana proti plísni, živočichům atd.),
- zajistit bezpečnost práce v místě skladování příslušných intervenčních komodit včetně
na přístupech na takové místo, pro sebe, ostatní zaměstnance, kontrolní orgány atd.,
- zajistit ochranu skladovaných komodit proti požáru, poškození, znehodnocení, odcizení
či jiným nežádoucím činnostem,
- zajistit další činnosti, které vyplynou z momentální situace při skladování příslušných
komodit.

V Praze dne 25. 1. 2021
elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal
--- Gabriela
E-SIGNATURE
--Mgr.
Vaňková
25.01.2021 14:33
Mgr. Gabriela Vaňková,
ředitelka Odboru legislativně právního
otisk úředního razítka

