
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu
na nákup průmyslové pračky

 pro 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
Nákup průmyslové elektrické pračky o objemu bubnu 180 litrů. Specifikace uvedeny v příloze 1.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín podání nabídek: do 4. 10. 2022, 10:00
Místo podání: podatelna DS Hranice
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
Cena za kompletní dodávku stroje. Cenu uveďte včetně DPH, dovozu, instalace a zaškolení obsluhy.

7. Termín dodání zboží:
Dodání a instalaci výrobku požadujeme v rozmezí 1. 12. 2022 až 9. 12. 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-PRAČKA“.
Nabídka bude opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve
skladbě, jak je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, certifikáty) a další dle uvážení uchazeče,
např. reference. Součástí může být i návrh smlouvy, pokud je to při nákupu vyžadováno.

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.

11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří pracovních dnů od uzavření podávání nabídek.



Příloha 1 - specifikace

vysokootáčková pračka s kapacitou 18kg suchého prádla
odpružená konstrukce
elektrický ohřev max. 18kW

objem bubnu min. 180 litrů

průměr bubnu min. 750 mm

otáčky odstředění min. 950 ot./min.

G-faktor min. 400

materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

elektronický programovatelný programátor

možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků
ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

možnost napojení tek. pracích prostředků

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot a časů

velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.460mm

max. rozměry 1450x1000x1000mm (vxšxh)

Záruční doba 24 měsíců.


