
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup chemie pro prádelnu 

 v zařízení Domov seniorů Hranice p.o. 
 

(Vše dle § 6, 7 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 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 chemie pro prádelnu. Začátek dodávek od 1.9.2018. 
Specifikace požadovaných výrobků a podmínek jsou uvedeny v příloze 1.  
Dodávky zboží se požadují v režimu náhradního plnění. 
Zadavatel si vyhrazuje právo otestování produktů vítězné nabídky před uzavřením smlouvy v délce 15 
pracovních dnů. Pračka o kapacitě 10kg a použitý program pro silně znečištěné bílé prádlo. 
V případě, že produkty nebudou vyhovovat, neuzavře zadavatel smlouvu! 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 20. 8. 2018, 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 
Uveďte cenu za jedno balení přípravku s DPH. Cena je konečná pro režim dodávek v náhradním 
plnění. 
 
7. Termín dodání zboží:  
Dodávky budou realizovány na základě objednávky v průběhu roku 2018. 
 
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-PRADELNA“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty) a další dle uvážení uchazeče. Součástí bude 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 uveden v příloze 1. 
Zadavatel si vyhrazuje právo, že není povinen uskutečnit na základě této smlouvy ani jedinou 
objednávku. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 

Zadavatel pro svoje uživatele – seniory – zajišťuje službu praní prádla – jedná se jednak o osobní věci 

seniorů (kalhoty, košile, trička, atp.) a jednak o prádlo nezbytné pro chod zařízení sociálních služeb - 

ložní prádlo obyvatel, ručníky, pracovní oděvy zaměstnanců, záclony,… atd.  

Vzhledem k charakteru výše popsaných zařízení sociálních služeb se jedná o silně znečištěné prádlo, 

a to jednak stravou, krví či fekáliemi.    

Zadavatel požaduje takové kapalné prací prostředky, jejichž prací účinnost a schopnost bude 

dostatečná natolik, aby odstranila skvrny efektivně, a aby přitom nedošlo k poškození praných 

textilií. Při používání těchto prostředků musí být velmi malá ztráta pevnosti textilií, a tím snížení 

jejich opotřebení a výměny. 

Zadavatel požaduje, aby kapalné prací prostředky obsahovaly: 

 Vysoce koncentrovanou alkalickou a sekvestrační přísadu pro stabilizaci tvrdosti vody 

zabraňující usazování anorganických látek na vnitřních částech praček a praných látkách (jde 

o přísadu zabraňující tzv. redepozici nečistot) nesmí obsahovat NTA a EDTA ! 

 Tenzidový prací prostředek, obsahující optické důležité zjasňovače (OZP), musí obsahovat min. 

30% neionických tenzidů 

 Bělící prostředek na bázi peroxidu vodíku s dezinfekčním účinkem s min. obsahem peroxidu 

30%  

 Aditivum k odstranění bělících skvrn, které je možné bělit. Vhodný pro bavlnu i směs bavlna 

polyester, min. 30% sloučenin na bázi chloru  

 Neutralizační prostředek alkálií na bázi kyselin, snižuje riziko žlutých skvrn a dodává příjemnou 

vůni 

 Avivážní prostředek obsahující mikrokapsle s pozvolným uvolňováním vůně a dlouhotrvajícím 

účinkem vhodných pro sušičky. Neusazuje se v žehlících strojích, netvoří skvrny na barevném 

prádle 

 kapalné prací prostředky musí splňovat požadavky na automatické dávkování 

 kapalné prací prostředky musí splňovat vysokou prací a bělící účinnost, nízkou pěnivost a 

rychlou rozpustnost 

 musí vykazovat dezinfekční účinky, kapalné prací prostředky nesmí obsahovat fosfáty 

 kapalné prací prostředky musí minimalizovat vznik vápenatých úsad na prádle, v pračkách a v 

potrubí odpadních vod (tzn. musí mít velmi nízkou inkrustaci) 

Rozsah přípravků vychází ze současného provozu prádelny k dosažení optimálního výsledku praní. 

Tabulka max. spotřeby přípravků na prací program: 

Program pro silně znečištěné bílé prádlo (skvrny od krve, fekálií, kuchyňský provoz) 

Přípravek Množství v g / kg na jeden 

prací cyklus (předpr. 

hlavní praní, máchání) 

DOPLŃTE 

Velikost balení v kg 

DOPLŇTE 

Cena za balení 

s DPH!!! 

Alkalická přísada max. 140ml /kg   

Prací prášek max. 60ml / kg   

Chlór max 150ml / kg   

Bělící prostředek max 55ml / kg   

Aviváž max 40ml / kg   

Neutralizace max 17ml / kg   

Tvrdost vody je do 10° N. Voda z posledního máchání do 7,5 pH. 



Stávající podmínky zadavatele v prádelnách: 

Zadavatel v prádelenském bloku v současné době využívá kapalných pracích prostředků a má již řadu 

let v provozu dávkovací systém L 5000 dodaný firmou Johnson Diversay. Toto zařízení je ve vlastnictví 

zadavatele a do budoucna by je chtěl stále využívat. 

Vzhledem k propojenosti systému dávkování a kapalných pracích prostředků zadavatel taktéž zdarma 

požaduje provádění nastavení (programování a kalibrace) výše uvedeného zařízení v jeho vlastnictví. 

V případě, že nebude možné ze strany uchazeče nabízené prací prostředky dávkovat prostřednictvím 

v současné době používaného dávkovacího zařízení ve vlastnictví zadavatele, požaduje zadavatel 

bezplatné dodání (zapůjčení) vhodných dávkovacích zařízení pro prací prostředky uchazeče po celou 

dobu trvání smlouvy. 

Uchazeč bude v rámci dodávek pracích prostředků provádět údržbu a pravidelný servis buď stávajícího 

dávkovacího zařízení pracích prostředků, nebo jím dodaného systému. 

 

Kapalné prací prostředky musí být dodávány v baleních umožňujících napojení na stávající dávkovací 

zařízení a umožňující uskladnění ve stávajících prostorách (balení v sudech cca 200kg a kanystrech 

cca 20kg). Místnosti pro uložení pracích přípravků jsou prostorově omezené. 

Zadavatel požaduje reakci dodavatele do 24 hodin od prokazatelného nahlášení potřeby opravy 

dodané či stávající technologie, změny dávkování tekutých pracích prostředků apod. (v pracovní dny)  

 

Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnou legislativou země uživatele, a to zejména 

v souladu s doporučujícími technickými i jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z 

hlediska jeho charakteru a způsobu užití. 

Dodací lhůtu na dodávky pracích prostředků zadavatel požaduje maximálně 5 dnů od přijetí písemné 
či telefonické objednávky. 
 
Do nabídkové ceny uchazeč započítá také: 

 cenu za dodávku a montáž přesných dávkovačů a proplachovacích sestav,  
náklady na dopravu dodávek pracích prostředků. Omezení příjezdu k DS výškou podjezdu 3,2m 

 náklady na opravy, školení obsluhy, programování a seřizování dodané či stávající 

technologie  

 náklady na pravidelné servisní prohlídky dodané či stávající technologie, 

 

tak, aby v průběhu platnosti smlouvy byly tyto úkony zahrnuty do ceny přípravků a nebyly fakturovány 

zvlášť. Níže definované prací programy vycházejí z možností praček umístěných v prádelenských 

provozech a jejich váhy jsou stanoveny na základě historické práce prádelenských provozů (měsíční 

sledování). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


