
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup ochranných oděvů pro zaměstnance 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. 739 162 368, mail: sklad@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Nákup ochranných oděvů pro zaměstnance pro rok 2022. 
Specifikace výrobků je v příloze 1. Dodávky zboží se požadují v režimu náhradního plnění. 
Požadujeme dopravu u objednávek nad 2.000,- Kč s DPH ZDARMA. 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 11.02.2022, 10:00 
Místo podání: podatelna DS Hranice 
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 
 
4. Kvalifikační kritéria 
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie). Doklad opravňující 
k prodeji zboží v režimu náhradního plnění. 
 
5. Zpracování nabídkové ceny 
Do přiložené přílohy č. 1 doplňte do tabulky požadované ceny s DPH. Tuto tabulku jinak neupravujte! 
Cena je konečná pro režim dodávek v náhradním plnění. 
 
6. Termín dodání zboží:  
Dodávky budou realizovány na základě objednávek v průběhu roku 2022. 
 
7. Hodnotící kritéria 
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %) 
 
8. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ-ODĚVY“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty), doklad opravňující k prodeji zboží v režimu náhradního plnění a další dle uvážení uchazeče. 
Součástí bude i návrh kupní smlouvy. 
 
9. 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. 
 
10. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 – specifikace výrobků: 
 
Ochranné oděvy je nutno vidět před objednáním zakázky! 

Označení Počet Cena  
s DPH / kus 

Flísová mikina 
Dlouhý raglánový rukáv, zip, 2 kapsy, 100% PES, praní na 40°C 10 ks  

Flísová vesta 
2 kapsy, zip, 100% PES, praní na 40°C 20 ks  

Kalhoty bílé dámské 
100% bavlna, habr bílý, pásek + guma a sedlo v zadní části, knoflíky 
na boku, boční klínové kapsy, praní na 95°C. 
 
Popř. kalhoty s širokou gumou protaženou v pase, 2 kapsy na 
předním díle, 1 kapsa našitá na zadním díle, unisex, materiál: 
polycotton 65/35, praní na 95°C. 
 
Kalhoty vhodné pro termodezinfekci. 
Minimální počet na jednu objednávku je 6 ks. 

200 ks  

Kalhoty ¾ dámské bílé 
100% bavlna, s rozparkem, pásek + guma a sedlo v zadní části, 
knoflíky na boku, boční klínové kapsy, praní na 95°C. 
 
Popř. ¾ kalhoty s širokou gumou protaženou v pase, 2 kapsy na 
předním díle, 1 kapsa našitá na zadním díle, unisex, materiál: 
polycotton 65/35, praní na 95°C. 
 
Kalhoty vhodné pro termodezinfekci. 
Minimální počet na jednu objednávku je 6 ks. 

50 ks  

Halena pro zdravotníky a pracovnice úklidu 
Polycotton 65/35, kimono s raglánovým rukávem, výstřih do V, 3 
kapsy, rozparky na bocích, vhodné pro termodezinfekci, barevně 
stálé, unisex, praní na 95 °C. 
Min. počet na jednu objednávku je 6 ks. 

300 ks  

Šaty pro zdravotníky 
Polycotton 65/35, 3 kapsy, kimono, krátký raglánový rukáv, rozparky 
na bocích, vhodné pro termodezinfekci, barevně stálé, výstřih do V, 
praní na 95 °C. 
Min. počet na jednu objednávku je 6 ks. 

40 ks  

Sukně bílá pro zdravotníky 
Polycotton 65/35, široká guma s protaženou šňůrkou v pase, 4 
kapsy, rozparek v zadní části, vhodné pro termodezinfekci, praní na 
95°C. 

10 ks  

Tričko bílé 
100% bavlna, výstřih do V, krátký rukáv, unisex, praní na 40°C. 
Minimální počet na jednu objednávku je 6 ks 

50 ks  

Tričko barevné 
95% bavlna, 5% elastan, výstřih tvar kapky, krátký rukáv, praní na 
40°C. 
Minimální počet na jednu objednávku je 6 ks 

40 ks  

 
Doplňte do tabulky požadované ceny s DPH. Tuto tabulku jinak neupravujte! 
 
 
 


