
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup dezinfekce pro rok 2021 

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 dezinfekce pro rok 2021. Specifikace jsou uvedeny v příloze 1, 
která je nedílnou součástí této výzvy. Další informace o požadovaném zboží získáte u vrchní sestry Bc. 
Žídkové na tel. 737 987 481, mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 22. 2. 2021, 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 
Uveďte cenu s DPH za 1L: 

- dezinfekce na povrchy 
- dezinfekce na nástroje 
- dezinfekce pokožky – gelové 
- dezinfekce pokožky – tekuté 

 
7. Termín dodání zboží:  
Dodávky budou realizovány na základě objednávek v průběhu roku 2021. 
 
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-DEZINFEKCE“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty) a další dle uvážení uchazeče. Dodejte dokumenty upřesňující použití a účinnost nabízené 
dezinfekce. Součástí nabídky bude 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 pěti dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha 1 
 

Specifikace požadovaného zboží 
 
Na plochy 
 
Účel použití: 
Dezinfekce a čištění podlah, omyvatelných stěn a předmětů, kachlí, nábytku apod. ve veškerých 
zdravotnických zařízeních, ozdravovnách, ordinacích a léčebných zařízeních, laboratořích, výrobnách 
léků, domovech důchodců a ústavech sociální péče, veterinárních ordinacích, prádelnách, kuchyních, 
sanitárních místnostech a na sociálním zařízení, veřejných zařízeních (stravovací provozy, úřady, 
hotely, školy atd.) 
Vlastnosti: 
Je účinný proti bakteriím (včetně MRSA), kvasinkám, mykobakteriím a virům. Neobsahuje aldehyd a 
nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům. Má dobré čistící a dezinfekční schopnosti, je vhodný 
pro ruční i strojovou dezinfekci a čištění. 
 
Na nástroje: 
 
Účel použití: 
Dezinfekce nástrojů a předmětů z kovu, skla a plastů. 
Vlastnosti: 
Účinnost proti bakteriím (včetně TBC, MRSA), virům, kvasinkám i vláknitým houbám. Dobrá čistící 
schopnost. Nesmí být agresivní vůči čištěným materiálům, obsahuje inhibitor koroze. 
 
Na ruce a pokožku 
 
Účel použití:  
Alkoholový dezinfekční prostředek určený k hygienické dezinfekci rukou a dezinfekci pokožky. 
Vlastnosti: 
Rychlý a dlouhodobý účinek, rychle usychá a dezinfikuje, čistí a zároveň odmašťuje. Spektrum 
účinnosti: A,B,T,M,V,MRSA, k okamžitému použití. 
 
 
 
Předpokládaný odběr dezinfekce pro rok 2021 
POVRCHY – 500L (max. velikost balení 5L) 
 
NÁSTROJE - 4L (max. velikost balení 1L) 
 
POKOŽKA  
- gelová dezinfekce – 80L (max. velikost balení 5L) 
- tekutá  dezinfekce do rozprašovače nebo nádobky s pumpičkou – 20L (max. velikost balení 5L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


