
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup úklidových potřeb pro rok 2022 
v zařízení Domov seniorů Hranice p.o. 

 
(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

 
 
1. Identifikační údaje o zadavateli. 
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,  
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová 
Další informace získáte na tel. 737 121 839, mail: spravce@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Uzavření rámcové smlouvy na nákup úklidových potřeb pro rok 2022. Specifikace jsou uvedeny 
v příloze 1, která je nedílnou součástí této výzvy. Další informace o požadovaném zboží získáte na tel. 
739 162 368, mail: sklad@domovsenioruhranice.cz 
Dodávky zboží se požadují v režimu náhradního plnění. 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 8. 2. 2022, 10:00 
Místo podání: osobně na podatelnu DS Hranice nebo poštou 
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 
 
5. Kvalifikační kritéria 
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie). 
 
6. Zpracování nabídkové ceny 
Do přiložené přílohy č. 1 doplňte do tabulky požadované ceny. Tuto tabulku jinak neupravujte! 
Cena je konečná s DPH pro režim dodávek v náhradním plnění. 
 
7. Termín dodání zboží:  
Dodávky budou realizovány na základě objednávek v průběhu roku 2022. 
 
8. Hodnotící kritéria 
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %) 
 
9. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ-ÚKLID“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty) a další dle uvážení uchazeče. Součástí bude potvrzení o prodeji v režimu náhradního plnění 
i návrh smlouvy. 
 
10. Další podmínky 
Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií 
nejvíce vyhovovat. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové 
řízení zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo nákupu jiného počtu, než je uvedený v příloze 1. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří pracovních dnů od uzavření podávání 
nabídek prostřednictvím webových stránek zadavatele www.domovsenioruhranice.cz / výběrová řízení. 
V případě dodatečného dotazování uchazečů VŘ může být lhůta prodloužena až na 5 pracovních dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 – cenová tabulka – doplňte cenu s DPH! 
 

  označení Předpokládaný 
odběr za rok 

Doplňte 
cena/ks 

1. Pulirapid 750 ml. 120 ks   
2. Mycí prostředek na podlahu (lino) parfemovaný 1 l 100 ks   
3. Mycí prostředek na podlahu (lino) s marseillským mýdlem   1 l 800 ks   
4. Jar 450 ml 1.000 ks   
5. Fixinela 500 ml 150 ks   
6. Přípravek na WC (apl. na mísu) - vůně levandule hustá konzistence 750 ml 400 ks   
7. Přípravek na WC (apl. na mísu) - na dezinfekci a vodní kámen 750 ml 150 ks   
8. Přípravek na WC (apl. na mísu) - dezinfekční působení 24 hod.  750 ml 600 ks   
9. Savo 1 l 900 ks   
10. Krezosan 950 ml 100 ks   
11. Savo s rozprašovačem 500 ml (koupelny) 400 ks   
12. Savo s rozprašovačem 500 ml (kuchyně) 400 ks   
13. Přípravek na mytí oken s alkoholem s rozprašovačem 500 ml 80 ks   
14. Přípravek na mytí oken bez rozprašovače 500 ml 50 ks   
15. Tekutý písek na nádobí 600 g s abrasivní přísadou 150 ks   
16. Přípravek sypaný na změkčení vody a na odmaštění 400 g-žabka 1300 ks   
17. Přípravek sypaný na změkčení vody a na namáčení 300 g 300 ks   
18. Mýdlo tekuté parfemované s pumpičkou 500 ml 150 ks   
19. Mýdlo tekuté parfémované 5 l 50 ks   
20. Mýdlo tuhé parfemované 100 g 50 ks   
21. Mýdlo dezinfekční, antibakteriální s pumpičkou 500 ml 400 ks   
22. Mýdlo dezinfekční, antibakteriální, balení 5 l 100 ks   
23. Krém na ruce dezinfekční se šalvěji 100 ml 200 ks   
24. Krém na ruce s měsíčkem 100 ml 200 ks   
25. Krém na ruce Silonda 500 ml 20 ks   
26. Rukavice gumové na úklid 200 ks  
27. Kartáč WC samotný 150 ks  
28. Kartáč WC souprava 100 ks  
29. Prachovka barevná – zelená, růžová, žlutá, modrá (barva 600ks) 38x30 cm 2500 ks  
30. Prachovka bílá 40x42 cm 250 ks  
31. Mycí prostředek na podlahu (lino) parfemované 5 l – použití přes dávkovač 20 ks  
32. Zemovka tkaná 60x70 cm 150 ks  
33. Houbička na nádobí (balení 10 ks) 250 ks  
34. Houbička na nádobí profilovaná (balení 5 ks) 250 ks  
35. Drátěnka velká nerezová 40 g 100 ks  
36. Mýdlový čistič s včelím voskem 750 ml - na dřevěné plochy 100 ks  
37. Likvidátor pachu ALP 1000 ml - zdravotnictví 60 ks  
38. Samolešticí vosková emulze na gumu a PVC  500 ml 50 ks  
39. Písek na nádobí 400 g 50 ks  
40. Arco pasta na ruce 700 g 40 ks  
41. Strojek do elektriky Airwick na tekutou vůni 100 ks  
42. Tekutá náplň do elektrického přístroje - do zásuvky - Airwick 19 ml 1.000 ks  

 
 
 
 


