
 

 

 

 

 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV 

TLOSKOV 1 

257 56 NEVEKLOV 

IČO 00640841 

 

ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) 

 

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 

 

 

 

1) Název zakázky 

 

 Průmyslová bariérová pračka 

 

 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky 

 
Manipulace s prádlem v zařízeních, poskytujících sociální služby, má specifická pravidla.  

Důležitým předpokladem pro dosažení odpovídající kvality prádla je stavební rozdělení 

prádelny na čistou a nečistou stranu a praní v bariérových (prokládacích) pračkách. Dopravní 

cesty špinavého a čistého prádla se nesmí křížit. 

Nová pračka nahradí stávající stroj, musí tedy svými rozměry odpovídat stavební a instalační 

připravenosti na určeném místě (max. rozměr v x š x h = 1700x1100x1200 mm) 

Součástí dodávky a zahrnuté v ceně musí být doprava do místa instalace, ustavení a připojení 

stroje na energie, zprovoznění a zaškolení obsluhy stroje, návod na údržbu a provoz stroje 

v českém jazyce. 

Požadované provozní vlastnosti: 

Kapacita náplně 18kg suchého prádla; elektrický ohřev; vysoký stupeň odstředění  

(min. 1000 ot./min., G-faktor min. 370) 

Odpružená konstrukce; materiál dílů, které přijdou do styku s vodou nerez ocel; velký rozměr 

dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 

Funkce opožděný start / samodiagnostický systém /ochlazovací cyklus / zkrácené programy  

Možnost napojení automat. dávkování tekutých pracích prostředků; přesné nastavení 

požadovaných teplot  

 
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín dodání: Do 4 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 20.12.2015. 

Místo plnění: CSS Tloskov, Tloskov č. 4 (p. č. 1088/2 v k. ú. Neveklov) 

   

 
 

 



 

 

 

4) Způsob hodnocení nabídek 

 
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší 

nabídková cena.  

 

 

5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu 

realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH. 

2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených 

částech dodávky. 

3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z výzvy. 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva. 

 

Platební podmínky: 

 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel bude zadavateli fakturovat  dodávku na 

základě objednatelem odsouhlasené dodávky (Předávací protokol). Splatnost faktury bude  

14 dní. 

 

 

6) Místo a termín pro podání nabídky 

 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Centrum sociálních služeb 

Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 12. října 2015 do 12.00 hod. 

 

 

7) Informace o výsledku nabídky 

 

Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

 

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 

podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je kdykoliv po telefonické domluvě 

s p. Maškovou, 317740117, 736630854 

 

 

 



 

 

9) Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

- nevracet uchazečům podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě na veřejnou 

zakázku 

 

 

 

V Tloskově dne 25. září 2015 

 

 

 

        Mgr. Matěj Lipský 

                 ředitel  

 


