
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup jednorázových hygienických rukavic 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 jednorázových hygienických rukavic pro rok 2021. Specifikace 
požadovaných rukavic: arkticky modré nepudrované nitrilové rukavice, neobsahující přírodní gumový 
latex, profilované špičky prstů a bílé vinylové nepudrované rukavice, velikost M (7,5) a L (8,5). Jedno 
balení rukavic je 100 nebo 200ks. Předpokládaný roční odběr nitrilových rukavic je cca 200.000 ks a 
vinylových rukavic cca 60.000 ks. Požadujeme dopravu u objednávek nad 5.000,- Kč s DPH ZDARMA.  
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 28.12.2020, 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 za 1 ks (nikoliv pár) nitrilové rukavice s DPH. 
Uveďte cenu za 1 ks (nikoliv pár) vinylové rukavice s DPH. 
Cena je konečná s DPH pro režim dodávek v náhradním plnění. 
 
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-RUKAVICE“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty) a další dle uvážení uchazeče. Součástí bude i návrh smlouvy a prohlášení o dodávkách 
v režimu náhradního plnění. 
 
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 bodu 2. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


