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Strnady, dne 8. srpna 2022  

č.j. 41/1155/VULHM/2022 

 

Věc:  

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Propan pro teplo“ 
 

v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 a § 31, ve spojení s § 6 - veřejná zakázka malého rozsahu. 

 

Název zakázky:  „Propan pro teplo“ 

 

Zadavatel (název,sídlo): Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

   Strnady 136, 252 02  Jíloviště 

Adresa pro pošt. doručování: Strnady 136, 156 04  Praha 5 - Zbraslav  

 

   IČ:  00020702 

   DIČ: CZ00020702 

   zastoupený: ředitelem doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. 

   kontaktní osoba: o. L. Tesař, 257892249, 602 342 846 

     

Předmět zakázky:  

postupné dodávky propanu pro teplo (2711 1294) v obdobé topné sezóny 2022 / 2023 

v předpokládaném rozsahu cca do 38 tun za topnou sezónu. 

 

Místo zakázky:   hlavní budova č. popisné 136 v areálu Strnady 136, 252 02  Jíloviště 

 

Plánovaný rozsah zakázky: postupné dodávky do zásobníků zadavatele v rozsahu cca do 38 

tun, podle klimatických podmínek a související spotřeby 

     

Harmonogram plnění: od 1. 10. 2022 do 15. 5. 2023 

 

Zpracování nabídkové ceny: nabídková cena bude uvedena v CZK za 1 tunu, platnou pro  

celou dobu plnění, a to v ceně bez DPH. 

 

Dodací podmínky: dodávka bude realizována na základě kupní smlouvy dle zákona č.89/2012 

Sb., a to formou postupných dodávek propanu do nádrží zadavatele v areálu Strnady 136,  

252 02 Jíloviště, až do předpokládaného rozsahu 38 tun za topnou sezónu 2022 / 2023. 

 

 

  

Profil zadavatele  

 

Otevřená výzva neomezenému okruhu uchazečů ! 

 

  

 

 

 
[tady klepněte a napište zem nebo mezeru]  
 

Strnady 136 
252 02  Jíloviště 
 
Doručovací pošta 
156 04  Praha 5 – Zbraslav  
 
tel.: +420 257 892 222 
fax: +420 257 921 444 
 
http://www.vulhm.cz 

e-mail: info@vulhm.cz 
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Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  p. L. Tesař - provozně-ekonomický úsek 

 

Kontaktní osoba:      p. L. Tesař - provozně-ekonomický úsek 

   

Telefon:               257892249, 602342846 

 

E-mail:    tesar@vulhm.cz  

 

Termín pro doručení nabídky: do 24. 8. 2022, do 12.00 hodin 

 

Požadavky na obsah nabídky:  

Nabídka zájemce bude obsahovat: 

a) Identifikační údaje uchazeče: Základní údaje o uchazeči, tj. název a přesnou adresu 

uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení 

telefonického a e-mailového spojení. Zadavatel doporučuje využít Krycího listu, který je 

Přílohou č. 1 této výzvy. 

b) Vlastní cenovou nabídku za 1 tunu propanu pro teplo (2711 1294) v ceně bez DPH, 

platné pro celé období harmonogramu plnění. 

c) Oprávnění k podnikání uchazeče – výpis  z Obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění 

– ve formě běžné kopie, ne starší než 3 kal. měsíce ke dni podání nabídky. 

d) Seznam obdobných dodávek za období 2018 – 2020 – uvedení alespoň 3 odběratelů 

(obchodní název, sídlo) totožného nebo obdobného plnění, minimální hodnota jedné 

takové dodávky musí být nejméně 400 tis. Kč bez DPH. 

e) Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění zakázky – vzor Čestného prohlášení 

je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

f) K vlastní nabídce uchazeč přiloží volně, tj. nesvázaně s nabídkou, ve dvojím originálním 

vyhotovení návrh kupní smlouvy, originálně podepsaný osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče. Vzor kupní smlouvy k doplnění lze získat na adrese   

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_4.html Každé paré kupní smlouvy uchazeč 

doplní o Přílohu č.1 kupní smlouvy – cenovou nabídku. 

 

 

Způsob doručení nabídky: písemně v listinné podobě v neporušené, řádně uzavřené a 

označené obálce (název a sídlo odesílatele), nejlépe poštou, kurýrem, případně osobně 

v pracovních dnech nejpozději do 12.00 hodin k rukám kontaktní osoby p. L. Tesaře  

 

Na obálce uveďte text:  

„Neotvírat - veřejná zakázka: Propan pro teplo" 

 

 

Adresa pro doručení nabídky: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

      p. Libor Tesař - provozně-ekonomický úsek 

      Strnady 16 

      156 04  p. Praha 5 - Zbraslav 

 

 

 

 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_4.html
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Předpokládaná lhůta, ve které zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky 

je 25. 8. 2022. Jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky je neveřejné. Zadavatel 

si vyhrazuje právo toto výběrové řízení bez náhrady zrušit. 

 

Hodnotící kritéria pro výběr:    nejnižší nabídková cena 

 

Odpovědné zadávání: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po 

celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky 

s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých 

případných poddodavatelů ve vztahu k této veřejné zakázce malého rozsahu, kteří vykonávají 

činnost na území České republiky. Ve smlouvách s takovými poddodavateli bude takový 

dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy dodavatele se zadavatelem v rámci této veřejné zakázky. Těmito 

podmínkami je splatnost faktur a výše shodných smluvních pokut. 

Zadavatel vzhledem k povaze a smyslu zakázky neidentifikoval možnosti dalšího uplatnění 

zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání nebo inovací 

ve smyslu ZZV, aniž by zároveň nedošlo k porušení principů 3E (účelnosti, efektivnosti a 

hospodárnosti) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Dotazy k vypracování nabídky: 

Prohlídku místa dodávek propanu je možné uskutečnit v průběhu lhůty pro podání nabídek, a 

to v termínu 22. 8. 2022 v 10.00 hodin. Kontaktní osoba p. L. Tesař (kontakty viz výše). 

Dotazy k vypracování nabídky – kontaktní osoba p. L. Tesař (kontakty viz výše). 

 

 

            Ing. Jitka Vrátná, MBA 

             ekonomický náměstek 

 

 

Příloha:  

č. 1 – Krycí list 

č. 2 – Čestné prohlášení 

č- 3 – Závazný vzor – kupní smlouva 
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