Zápis z předběžné tržní konzultace
k veřejné zakázce
k veřejné zakázce

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám – II.
konané dne 19. 5. 2016 od 09:30 v sídle zadavatele Ministerstva práce a sociálních věcí,
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, v zasedací místnosti „skleník“.
Za zadavatele vedli průběh konzultace:
Mgr. David Novák – ředitel odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek
Mgr. Leona G. Šteigrová, Ph.D. – vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ing. Mgr. Jiří Bradáč – referent oddělení projektů služeb zaměstnanosti
Ing. Jiří Vondrák – vedoucí oddělení ostatních evropských fondů
Předběžné tržní konzultace se zúčastnili zástupci 11 společností a další zástupci zadavatele.
Všichni účastníci jsou zapsáni v prezenční listině, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.
Jednání bylo rozděleno na tyto části:
1. Úvodní část
2. Informace o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, Operačním programu
potravinové a materiální pomoci a projektu Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám
3. Technické parametry veřejné zakázky
4. Řízená diskuze
Body 2 a 3 byly ze strany zadavatele představeny v souladu s powerpointovou prezentací,
která byla uveřejněna na profilu zadavatele MPSV a kterou obdrželi přítomni účastníci včetně
předběžného seznamu komodit. Prezentace vč. předběžného seznamu komodit je rovněž
nedílnou přílohou tohoto zápisu.

1.

Úvodní část

Ředitel odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek Mgr. David Novák přivítal všechny
účastníky a seznámil je s programem předběžné tržní konzultace, kdy budou účastníkům
představeny záměry a aspekty tohoto zadávacího řízení, podmínky zadávacího řízení a
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hlavně komodity, které budou nakupovány. Účastníkům byl sdělen účel předběžné tržní
konzultace, kterým je poskytnutí zpětné vazby od potenciálních uchazečů k praktické
realizovatelnost veřejné zakázky tak, jak je zadavatelem předběžně předpokládána za
podmínek daných zákonem, v souladu se zásadami rovného přístupu a transparentnosti.
Proto byl z tohoto jednání pořízen záznam a zápis z něj bude tvořit přílohu zadávacích
podmínek, o čemž byli účastníci v úvodu informováni.

2.

Informace o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, Operačním programu
potravinové a materiální pomoci a projektu Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám

Ing. Jiří Vondrák sdělil účastníkům základní informace o Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD), ze kterého je zakázka financována prostřednictvím
Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP).
FEAD si klade za cíl snižovat chudobu prostřednictvím nákupu a distribuce potravinové a
základní materiální pomoci mezi nejchudší osoby a domácnosti ohrožené sociálním
vyloučením (sociálně slabé rodiny, osoby bez domova, osoby či rodiny žijící např.
v azylových domech a ubytovnách a lidi ve vážné finanční tísni).
FEAD navazuje na předchozí program potravinové pomoci (PEAD), který byl ukončen v roce
2013, byl zřízen na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 223/2014. Dle
článku 5 odst. 13 uvedeného nařízení přihlíží členské státy ve vhodných případech při
výběru potravin k jejich přínosu k vyváženému stravování nejchudších osob.
Pomoc z OP PMP je nefinanční povahy a má celorepublikovou působnost včetně Prahy.
V rámci OP PMP je vyhlášen specifický cíl II a III „Potravinová a materiální pomoc pro osoby
a domácnosti ve vážné sociální nouzi“.
Příjemcem je Odbor řízení projektů MPSV, který zajišťuje nákup potravin a materiální pomoci
(hygienické potřeby, drogistické zboží, vybrané druhy oblečení a domácích potřeb, potřeby
související s péčí o děti).
Distribuci a doprovodná opatření, zaměřená na eliminaci negativních sociálních vlivů, zajistí
partnerské organizace, které mají zkušenosti s touto cílovou skupinou (Charita ČR, Diakonie
SKP ČCE, Naděje, Slezská diakonie, Potravinové banky ve všech krajích) a některé obce.

3.

Technické parametry veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky
Ing. Mgr. Jiří Bradáč sdělil přítomným účastníkům základní informace o zadávacím
řízení k veřejné zakázce „Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám – II.“
Bude se jednat o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném nadlimitním
řízení. Zakázka bude členěna na 4 části.
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Uchazeči budou moci podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky nebo i na
všechny 4 části veřejné zakázky současně. Pro každou část veřejné zakázky bude
uzavřena samostatná rámcová smlouva.
Dodávky jednotlivých komodit budou dodávány na distribuční místa v celé České republice
(neziskové organizace Charita ČR, Diakonie, SKP ČCE, NADĚJE, Slezská diakonie a
potravinové banky, případně i některé samostatné obce).
Distribučních míst bude celkem cca 100 zpravidla na úrovni okresních a krajských měst.
Uchazečům byl zároveň stručně sdělen předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky –
tj. pro příklad vyjmenování několika položek výrobků dle předběžného seznamu komodit,
který tvoří přílohu tohoto zápisu. Jednotlivé položky výrobků určené k dodání byly stanoveny
na základě požadavků partnerských organizací.
Doba trvání rámcových smluv a frekvence dodávek
Rámcové smlouvy jsou plánované na dobu 3 let (předpoklad podpisu smlouvy na každou
část zakázky je v září 2016).
Předpokládá se zhruba 2 měsíční frekvence dodávek potravin a hygienických potřeb a 3 - 4
měsíční intervaly základních domácích potřeb a textilu. Dodávky budou realizovány na
základě dílčích objednávek v minimální výši určitého procenta z celkového finančního limitu
pro danou část veřejné zakázky.
Požadavek na vyšší standard kvality potravin – k části 1: Potraviny
Mgr. Leona G. Šteigrová seznámila přítomné účastníky s požadavky zadavatele na
dodávku potravinových výrobků, který splňují vyšší standard kvality potravin.
S ohledem na cílovou skupinu, pro kterou budou potraviny určeny, bude požadováno asi
u jedné čtvrtiny z celkového počtu jednotlivých druhů potravin, aby splňovaly vyšší
standard kvality.
Vyšší standard kvality splňují potraviny zahrnuty v režimech jakosti zemědělských produktů a
potravin, dle článku 16. Nařízení EP a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 o podpoře pro
rozvoj venkova z EZFRV.
Za vyhovující budou považovány potravinové výrobky, které jsou zahrnuty v systémech
kvality nesoucí označení např. Klasa, Regionální potravina, Produkt ekologického
zemědělství, apod. Uchazeči budou zároveň oprávněni prokázat shodu také jakýmkoliv jiným
vhodným způsobem.
Uchazeč v nabídce zaznamená, u kterých potravin bude tento vyšší standard kvality splněn.
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Etická výroba textilu – k části 4: textil
Dále byli účastníci seznámeni s požadavky zadavatele na dodávku takových textilních
výrobků, při jejich výrobě nedochází k porušení koncepce „etické výroby“.
U textilu bude vyžadováno zohlednění koncepce etické výroby, tzn. zákaz nucené práce,
zákaz dětské práce, bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, a aby osoby,
které textilní výrobky vyrábí, měly uzavřené platné pracovní smlouvy. Tyto požadavky
vycházejí z úmluv Mezinárodní organizace práce, zároveň jsou zmíněny i ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady k zadávání veřejných zakázek č. 2014/24/EU.
Tento požadavek, který bude uvedený v zadávací dokumenty k části 4: Textil, může
dodavatel prokázat třemi způsoby:
1. přiloží doklad prokazující členství výrobce nebo dodavatele v organizaci Fair Wear
Foundation (FWF) nebo
2. doklad prokazující členství v organizaci World Fair Trade Organization (WFTO),
případně
3. čestné prohlášení dodavatele nebo výrobce o dodržování podmínek při výrobním
procesu v požadovaném rozsahu a bude nutno uvést konkrétního výrobce
dodávaného textilu.
Dalším požadavkem zadavatele je, aby dodavatel do smlouvy uvedl konkrétního výrobce
textilu. V případě zjištění, že dodavatel porušuje tento požadavek zadavatele, bude to
důvodem k odstoupení od smlouvy.
Pozn. Veškeré informace k etické výrobě textilu viz prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).

4.

Řízená diskuse

Účastníkům byly následně sděleny body k diskusi, u kterých zadavatel shledal, že by
mohly být pro dodavatele problematické a mohly by bránit dodavatelům v účasti
v zadávacím řízení (body k diskusi jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou tohoto
zápisu) a zároveň jim byl dán prostor ke vznesení jakéhokoliv dotazu k předloženým
informacím.
U dotazů a odpovědí níže nejsou uvedeny názvy konkrétních uchazečů, neboť se ve svých
názorech podporovali či je rozvíjeli, nelze tedy vždy určit, že jeden dotaz byl položen pouze
jedním z uchazečů. Současně dotazy a názory uchazečů byly komplementární, nikoli
protichůdné.
Účastník:
V předloženém seznamu uvádíte, že budete mimo jiné požadovat dodávku prostěradel.
Překvapilo mne, že nepožadujete i dodávku povlečení.
Reakce zadavatele:
Nepožadujeme dodávku kompletní sady ložního prádla, neboť požadavek partnerských
organizací byl především na dodávku prostěradel. Jedná se pouze o doplňkovou pomoc
nejchudším osobám a ne zajištění komplexních potřeb.
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Účastník:
(Dotaz na základě bodu k diskusi uvedeného v prezentaci, ve kterém zadavatel uvádí, že
v zadávací dokumentaci na část 4: Textil, nebudou uvedeny velikosti jednotlivých výrobků a
budou upřesněny až v dílčích objednávkách. Zadavatel tedy bude požadovat v rámci podání
nabídky jednotnou cenu pro všechny velikosti).
Co se týká velikostí jednotlivých textilních výrobků, např. velikost ručníků se promítá
do výrobních nákladů, proto by bylo vhodné u těchto položek určení velikosti. Škála
velikosti ručníků není tak veliká, bylo by vhodné v zadávacích podmínkách stanovit
jejich velikosti.
Reakce zadavatele:
Velikost ručníků bude v zadávacích podmínkách specifikována. Specifikace velikostí nebude
stanovena pouze u spodního prádla, ponožek apod.

Účastník - poznámka:
Dovolujeme si v souvislosti s výrobky z tkanin upozornit, že jsme před lety připravovali
katalog tkanin a výrobků z něj pro zdravotnictví k VZ, tzn., jaká tkanina kolik praní vydrží
vzhledem k údržbě apod. Průnik ceny a trvanlivosti je pro nás poměrně důležitý. Budeme ho
aktualizovat a v případě zájmu je zadavateli k dispozici. Je vypracován ve spolupráci
s Textilním zkušebním ústavem.

Účastník:
Dle předloženého předběžného seznamu komodit budete požadovat u některých
výrobků konzerv vlastní otvírání. To však není k dispozici u všech výrobků, např.
guláš nebo fazole.
Reakce zadavatele:
Požadavek na konzervu s vlastním otvíráním u guláše a u fazolí nebude v zadávacích
podmínkách stanoven. Již v předloženém předpokládaném seznamu potravin tento
požadavek není u konzervy guláš ani u fazolí uveden.

Účastník:
Bude zadavatel požadovat u všech výrobků potravin splnění vyššího standardu kvality
potravin nebo pouze u konkrétních výrobků?
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Reakce zadavatele:
Nebudeme požadovat splnění vyššího standardu u všech výrobků potravin. V zadávacích
podmínkách však bude uveden minimální počet ze všech druhů výrobků potravin, které vyšší
standard kvality budou muset splňovat. Bude pak záležet na dodavateli, které to budou.

Účastník:
Dotaz k požadavku na vyšší standard kvality potravin. Nebudete tímto požadavkem
omezovat výběr potravin tím, že jsou požadovány výrobky, které vyšší standard kvality
splňují, tedy např. výrobky značky Klasa apod.? Nebylo by lepší konkretizovat složení
výrobku s uvedením např. určitého obsahu masa nebo mléka, tj. přesně uvést, jaké potraviny
chcete dodat přímo do zadávací dokumentace a vypustit ze zadávacích podmínek
požadavek na vyšší standard?
Reakce zadavatele:
Důvodem nastavení vyššího standardu kvality způsobem uvedeným v prezentaci je zajištění
určité transparentnosti. V předběžném seznamu potravin je nadefinována minimální
specifikace potravin, kterou jsme jako průměrní znalci byli schopni nadefinovat. V rámci
transparentnosti se z důvodu požadavku na dodání určitého počtu výrobků, které mají
splňovat vyšší standard kvality, opíráme o nařízení Evropského parlament a Rady. Nejedná
se tak o subjektivní definici zadavatele.

Účastník:
Pro dodavatele s celorepublikovou působností je komplikované zachovávat regionální
charakter produktů. Regionální potravinou se rozumí český výrobek a ne, že do Jihočeského
kraje nemůže být dodán výrobek z Moravy?
Reakce zadavatele:
Regionální potravina nese své specifické označení. Je pak již jedno, kde bude distribuována.
Účastník:
Požadujete dodávky potravin pro období 2016 – 2019. Chcete garantovat cenu pro celé toto
období? Luštěniny, cukr a mléko jsou položky, které nejsou 3 roky cenově stabilní.
Při zachování cen bude snížen objem zboží, nebo cena vyskočí vysoko a sníží se objem
zboží.
Reakce zadavatele:
Prozatímním záměrem je uzavření smlouvy na 3 roky.
Reakce účastníka:
V tomto případě by mohlo dojít k výraznému zvýšení nabídkových cen uchazečů.
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Účastník:
Ze zkušenosti s veřejnými zakázkami na potraviny, kdy zadavatelé uzavírají smlouvy na
2 – 4 roky, 90 % zakázek nedoběhne do konce, protože dojde k tomu, že dodavatelé
nemohou zboží dodávat. Jako velcí distributoři máme dokonce zakázáno dodávat zboží za
ceny, které jsou nižší než nákupní, tudíž během té doby 2 – 4 let se dostaneme do situace,
kdy nemůžeme zboží dodat, protože bychom porušili zákon o významné tržní síle. Nejlepším
řešením by byl v tomto případě dynamický nákupní systém (DNS), kdy by se např. každé tři
měsíce zadala prostřednictvím DNS zakázka na dodávku potravin a zadavatel by tak získal
ceny aktuální v té době. Např. mléko je komodita, jejíž cena se výrazně každé 3 měsíce
mění. To samé platí i u výrobků s vysokým podílem masa. Cena hrachu, čočky a fazolí je
relativně stabilní od sklizně do sklizně. S další sklizní se ceny mění podle úrody. To samé
platí u rajčatového protlaku, olej řepkový. Pokud budete požadovat stejné ceny v průběhu
celých tří, čtyř let, může se stát, že neobdržíte žádnou nabídku nebo výsledky zadávacího
řízení nebudou takové, jaké očekáváte. U trvanlivých potravin je reálná doba, kdy nedochází
k výkyvu cen 3 – 6 měsíců. Toto je doba, která je akceptovatelná.
Účastník:
Máme uzavřené smlouvy i na 3 roky. Pokud se cena nějaké komodity změní celkem
významně, musíme prokázat důvod, tj. předložit informace od výrobců nebo producentů
potravin a záleží potom na obou stranách, zda si to odsouhlasí, zda budou ceny
akceptovány nebo ne.
Účastník:
Jako velcí hráči na trhu nesmíme uzavírat s dodavatelem smlouvu na dobu fixace ceny delší
než 3 měsíce, jinak musíme mít ošetřen mechanismus, jak se cena upraví. Nemůžeme ani
po našich dodavatelích chtít, aby cena byla fixovaná na dobu delší než 3 měsíce. Zákon nám
to neumožňuje. Řešením je uzavření smlouvy na kratší dobu nebo zakázku zadat
prostřednictvím DNS jak již bylo zmíněno.
Reakce zadavatele:
DNS používáme, ale v případě této zakázky by dodavatelé přišli o možnost plánování. Jedná
se o dodávky potravin do cca 100 distribučních míst.

Účastník:
Pro nás jako dodavatele textilních výrobků by byla ideální jednorázová dodávka v celém
objemu toho zboží. Dodávat zboží po malých sériích je pro výrobce mnohem dražší.
Reakce zadavatele:
Jednorázová dodávka nebude možná vzhledem ke skladovým možnostem partnerských
organizací. Delší frekvenci dodávek textilních výrobků zvážíme.
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Účastník:
Proč jsou např. prací prášky zařazeny v části 3 základních domácích potřeb a nejsou
zařazeny v části 2 u hygienických potřeb. Je to oblast, kterou dodávají spíše dodavatelé
hygienických potřeb.
Reakce zadavatele:
Přeřazení této položky do části hygienických potřeb není problém.

Účastník:
Dotaz k logistice, máme pouze možnost kamionové dopravy, budou odběrná místa i taková,
kde nebude možnost skládat z kamionu? Kaufland nedisponuje auty dodávkami. Budou
všude rampy? Bude se nosit i do schodů?
Reakce zadavatele:
Je to možné. Některá distribuční místa jsou menší a není možné se k nim dostat kamionem.
Specifikace distribučních míst bude uvedena v zadávací dokumentaci. Podmínky pro
vyložení zboží budou v jednotlivých distribučních místech odlišné. Je možné, že se bude
muset do některých donést zboží i po schodech.
Účastník:
Nebude se již muset zboží balit do balíčku, jako tomu bylo u předešlé veřejné zakázky a
bude se dodávat napřímo? Nějaký obalový materiál, tašky, bude třeba společně se zbožím
dodávat? Na jedno odběrné místo bude stačit jedna paleta namixovaná, kde bude zboží
namícháno dle objednávky? Bylo by dobré, aby bylo zboží objednáváno po kartonech,
přičemž by množství kartonu stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.
Reakce zadavatel:
Tentokrát již nebude požadováno balení do balíčků. Do zadávací dokumentace neplánujeme
stanovit požadavek na množství kartonu.

Účastník:
Seznam domácích potřeb je široký. Nebylo by lepší z něj vyjmout textil a udělat z něj
samostatnou položku, když požadujete v rámci této části veřejné zakázky dodávku např.
nožů, vidliček, ručníků. I pro dodavatele by bylo komplikované, kdyby to měl dodat všechno
sám.
Reakce zadavatele:
Je otázka, zda ručníky, osušky a utěrky nedat do části veřejné zakázky na dodávku textilu.
Toto ještě zvážíme.
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Reakce účastníka:
Hadry na podlahu standardně patří do drogerie, můžou však být zařazeny i v části veřejné
zakázky na dodávku textilu či domácích nebo hygienických potřeb.

Zadavatel:
Vrátím se ještě k tomu z mého pohledu pro nás podstatnému a to ke změně cen potravin
v čase. Dovolím se zeptat, zda existuje nějaká autorita, někdo, kdo stanoví průměrné ceny,
nebo něco, z čeho bychom mohli vycházet v rámci smluvních ujednání?
Reakce účastníka:
U některých komodit jako je vepřové maso, se domnívám, že je burza v Amsterodamu, týká
se ale syrového masa. Ale pokud je složka výrobku 90 % masa, tak dá se očekávat, že když
maso stoupne, změní se cena celého finálního produktu. Je to ale pouze u některých
komodit. U ostatních komodit, jako je třeba mléko, burza není, tam se to řeší úplně jinak.
Reakce účastníka:
Možná bych navrhoval podívat se 3 roky zpátky a zjistit, jaká je tam diference v cenách a
z toho vycházet.
Reakce účastníka:
U mléka je však velký rozptyl ceny v krátké době. Dochází ke zvýšení tak ke snížení ceny.
Např. loni bylo mléko o 30 - 40 % dražší než je teď, může se to aktuálně vrátit, může přijít
tlak i od čínských výrobců a nikdo to nebude moci ovlivnit.
Reakce účastníka:
Zpětně se průměrná cena spočítat dá. Nejde ji však stanovit do budoucna. Dodavatelé se
k přenesení odpovědnosti za cenotvorbu taky nezavážou. Například u oleje se dělají tendry
měsíčně, cena se určuje na měsíc a pak zase znovu. Nemáme tedy ani stálé dodavatele, je
to podle vývoje cen na trhu a konkurenčního boje výrobců, úrody, apod.
Reakce účastníka:
Vybraný dodavatel veřejné zakázky na část potraviny stanoví nabídkovou cenu na celé cca
4 roky. Ceny, které budou v tu dobu aktuální, ale není schopný dodržet po celou dobu trvání
zakázky. Za půl roku nebude schopen držet cenu a přestane dodávat.
Reakce zadavatele:
Tento aspekt ještě zvážíme, děkujeme za podněty. Možnosti, které nám dává zákon, jsou
dvojí, buď můžeme zkrátit dobu trvání smlouvy a soutěžit častěji, tj. zkrátíme dobu na rok. To
je doba, která se dá lépe plánovat, a takto bychom mohli zakázku soutěžit každý rok. Druhá
varianta je rámcová smlouva s více dodavateli na potraviny a mezi nimi pak dílčí minitendry
pro konkrétní plnění v různých časových okamžicích, třeba každého půl roku.
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Účastník:
V rámci části zakázky na textil, určitě se bude jednat o více výrobců, může podat nabídku
konsorcium?
Reakce zadavatele:
Ano

Účastník:
Jak probíhají platby? Splatnost apod. ze strany zadavatele?
Reakce zadavatele:
Splatnost faktury je 30 dnů. V průběhu roku probíhají platby průběžně. Na konci roku a
začátku nového roku, kdy ještě není schválen státní rozpočet, se může stát, že bude datum
splatnosti posunuto až na konec února nebo začátek března. Je to dáno systémem řízení
financí ve veřejné správě. Ve smlouvě je upozornění, do kdy musí být doručena poslední
faktura, aby se stihla proplatit ještě v daném roce. Akceptaci dodávek potvrzují partnerské
organizace, které mohou dělat namátkové kontroly, a na základě akceptovaného
předávacího protokolu se hned fakturuje.

Účastník:
Jakým způsobem probíhají objednávky? E-mailem, přímo od Vás nebo je nějaká kontaktní
osoba?
Reakce zadavatele:
Ve smlouvě bude uvedena kontaktní osoba za MPSV. Ta zpravidla odešle scan objednávky
emailem.

Zadavatel:
Po vyhlášení zakázky (předpoklad začátkem června) budete mít možnost se dotázat
k zadávacím podmínkám a požadovat dodatečné informace. Zadávací podmínky budou
uveřejněny na profilu zadavatele, na který se dostanete prostřednictvím webových stránek
MPSV.

Účastník:
Položky jsou poměrně přesně definovány, jen med je definován jen obecně.
Reakce zadavatele:
Bude konkretizováno ve finálních zadávacích podmínkách.
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Účastník:
Co se týká rajského protlaku, balení 115 g, nejsem si jist, zda se vyrábí v požadovaném
balení 115 g a stanoveném parametru
Reakce zadavatele:
Uvedeny jsou minimální požadavky. Může být i vyšší gramáž a vyšší obsah pevné hmoty.

Účastník:
Může být větší balení nahrazeno dvěma malými, např. 500g může být dodáno jako 2x250 g?
Reakce zadavatele:
Ano, je to možné. V zadávacích podmínkách bude uvedeno, že větší balení můžete nahradit
menšími, ale vždy to musí dát v součtu dohromady minimální požadovanou hmotnost.

Účastník:
K části 1: Potraviny:
Pokud bychom u konzervy, u které je stanovená minimální hmotnost a minimální podíl pevné
složky, dodali konzervu o větší hmotnosti, přičemž podíl pevné složky by zůstal stejný, jako
by tomu bylo v případě konzervy o menší stanovené hmotnosti, bude splněna specifikace
výrobku dle zadávacích podmínek?
Reakce zadavatele:
To ještě zvážíme. Nedáváme však přednost většímu balení za cenu toho, že bude snížen
minimální podíl pevné složky.

Účastník:
Jaký bude procentuální podíl potravin s vyšším standardem kvality?
Reakce zadavatele:
Bude uvedeno přesně v zadávací dokumentaci, bude se jednat zhruba 1/4 z celkového
počtu jednotlivých položek potravin.

Účastník:
Regionální potravinou je myšlen český výrobek, nebo se jedná o potravinu vyrobenou
v Česku?
Zadavatel:
Myšleno je označení „Regionální potravina“. Jakmile potravina toto označení má, nezáleží na
tom, kde bude distribuována.
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Účastník:
Co se týče drogerie, tam to bude definováno jak?
Reakce zadavatele:
Jednotlivé položky hygienický potřeb musí splňovat kvalitativní kritérium, předběžně je již
uvedeno v předběžném seznamu hygienických potřeb. U veřejných zakázek musí být
zadávací podmínky nastaveny transparentně a u hygienických potřeb jsme nenašli nařízení
tak transparentní, kterým by bylo možné hygienické potřeby definovat obdobně jako
u potravin.

Účastník:
Dalo by se omezit množství výrobků pocházejících mimo EU, které nespadají pod směrnici
o volném pohybu zboží? Můžou tak být dodány např. výrobky z Číny.
Reakce zadavatele:
Ověříme.

Účastník:
Je nějaké omezení pro vlastní značky?
Reakce zadavatele:
Není.

Účastník:
Spousta společností podporuje různé sbírky a dobročinnost. Bude možné marketingově
uvést informaci o zajištění dodávek v rámci této veřejné zakázky?
Reakce zadavatele:
Informace o vítězném dodavateli veřejné zakázky je veřejné přístupná. Lze ji tudíž využít,
nicméně musí být zřejmé, že se jedná o veřejnou zakázku, nikoli o dobrovolnou charitativní
akci daného subjektu. Doporučujeme vždy konzultovat se zadavatelem.
5.

Závěr

Příloha č. 1: Listina účastníků předběžné tržní konzultace
Příloha č. 2: Powerpointová prezentace a předběžný seznam komodit
Pozn.:
Prezentace, která byla promítána v průběhu předběžné tržní konzultace a předběžný
seznam komodit, byly uveřejněny na profilu zadavatele po ukončení předběžné tržní
konzultace.
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