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Oznámení o vyhlášení intervenčního prodeje 
sušeného odstředěného mléka prostřednictvím 

výběrového řízení č. 18/16500/001 

 

 
V Praze dne 20. prosince 2017 
 

Dne 17. prosince 2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2349, kterým se mění 

prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka 

prodaného prostřednictvím nabídkového řízení. Na základě tohoto nařízení SZIF vyhlašuje výběrové řízení 

pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob České republiky a zveřejňuje obchodní 

podmínky intervenčního prodeje sušeného odstředěného mléka. 

 

Účastníci výběrového řízení se musí v předstihu seznámit s podmínkami výběrového řízení, obchodními 

podmínkami a dále s nařízeními Komise (EU), která se k prodeji intervenčních zásob vztahují a jimiž 

se prodej intervenčních zásob řídí. 

 

Na http://www.szif.cz/cs/intervencni-prodej-masla-a-som byly zveřejněny tyto dokumenty: 

 vyhlášení výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka, 

 obchodní podmínky intervenčního prodeje sušeného odstředěného mléka, 

 prodejní seznam pro výběrové řízení na intervenční prodej SOM, 

 formulář nabídky do výběrového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka, 

 související legislativa. 

 

Podmínky výběrového řízení 

Celkové množství sušeného odstředěného mléka určeného k prodeji je 609,400 tun. 

 

Nabídku lze podávat na minimální množství 20 tun sušeného odstředěného mléka nebo na množství 

vyšší. Výše nabídnuté ceny se uvádí v EUR za 100 kg čisté hmotnosti (zaokrouhlená maximálně na dvě 

desetinná místa) bez DPH. 

 

Lhůta pro podávání nabídek do prvního uzávěrkového termínu výběrového řízení končí dne  

16. ledna 2018 v 11:00 hodin. 

Konečné datum pro podávání nabídek do následujících uzávěrkových termínů bude vždy třetí úterý 

v měsíci. Lhůta, která začíná v červenci, však končí třetí úterý v září a v srpnu žádná lhůta nezačíná. 

V prosinci končí lhůta druhé úterý. Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí předchozí pracovní 

den. Každý uzávěrkový termín končí v 11:00 hodin. 

 

Ke každé podané nabídce musí být složena nabídková záruka ve výši 50 EUR/t. 

 

Nabídku lze doručit poštou, osobně nebo kurýrem na adresu: Státní zemědělský intervenční fond, 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

Nabídka musí být uložena ve dvojité obálce, vnitřní obálka musí být zapečetěna a označena nápisem:“ 

NABÍDKA DO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA - NEOTVÍRAT“. 

 
 
 

Ing. Martin Foreth v. r. 

vedoucí Oddělení školních programů  
a intervenčních opatření 

Kontaktní údaje: 
Ing. Marie Kubíková 
T: +420 703 197 409 
E: marie.kubikova@szif.cz 
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