Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu,
příspěvková organizace
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou
podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však
povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud
jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové
adresy: samuelova@domovskalka.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky
„Nákup 2 ks průmyslových praček, 2ks průmyslových sušičů a 1 ks průmyslového žehliče
prádla - mandlu“

2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup 2 ks průmyslových praček, 2 ks
průmyslových sušičů a 1 ks průmyslového žehliče prádla – mandlu v těchto zadavatelem požadovaných
parametrech:
1 ks -Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 11 kg suchého prádla
 elektrický ohřev max. 12 kW
 otáčky odstředění min. 1050 ot./min.
 G-faktor min. 400
 materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli
 elektronický programovatelný programátor
 možnost nastavení min. 8 impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků
 ochlazovací cyklus
 frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
Sídlo: Americká 2176/52, 350 02, Cheb, Česká republika, IČO: 71175245,
tel.: +420 724 984 891, http://www.domovskalka.cz, e-mail: reditel@domovskalka.cz
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vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75 mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tekutých pracích prostředků
plně automatický proces praní
přesné nastavení požadovaných teplot a časů
max. rozměry 1250x800x800mm (vxšxh)

1 ks - Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 14 kg suchého prádla
 elektrický ohřev max. 12 kW
 otáčky odstředění min. 1050 ot./min.
 G-faktor min. 400
 materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli
 elektronický programovatelný programátor
 možnost nastavení min. 8 impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků
 ochlazovací cyklus
 frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
 vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75 mm
 antishock systém / dezinfekční praní
 samodiagnostický systém / zkrácené programy
 automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
 ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
 možnost napojení tekutých pracích prostředků
 plně automatický proces praní
 přesné nastavení požadovaných teplot a časů
 max. rozměry 1250x800x950mm (vxšxh)
1 ks - Průmyslový bubnový sušič s kapacitou min. 11 kg suchého prádla
 elektrický ohřev max. 14 kW
 nerezový buben
 snadno čistitelný filtr
 vestavěný ventilátor
 kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
 perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo
 volba teploty, času sušení, ochlazování
 odtah vzduchu max. Ø 200 mm
 max. rozměry 1700x800x1100 mm (vxšxh)
1 ks - Průmyslový bubnový sušič s kapacitou min. 13 kg suchého prádla
 elektrický ohřev max. 18 kW
 nerezový buben
 snadno čistitelný filtr
 vestavěný ventilátor
 kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
 perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo
 volba teploty, času sušení, ochlazování
 odtah vzduchu max. Ø 200 mm
 max. rozměry: 1700x800x1170 mm (vxšxh)
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1 ks - Profesionální korytový mandl s žehlící šířkou min. 1600 mm
 průměr válce min. Ø 300 mm
 délka válce min. 1600 mm
 elektrický ohřev max. 13,5 kWh
 automatická ochrana rukou a centrálstop pro větší bezpečí
 nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje
 plynulá volba teploty
 automatický přítlak a oddálení žehlícího koryta
 plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení
 vestavěný ventilátor
 galvanicky pokovený plášť
 max. rozměry: 1100x2200x600 mm (vxšxh)
Součástí dodávky je i cena dopravy na místo určení. Součástí dodávky je zároveň elektrické připojení, ustavení
strojů a zprovoznění strojů a dále zaškolení obsluhy odborným pracovníkem, garance záručního servisu min.
2 roky.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: leden 2019
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: únor 2019
Místem plnění veřejné zakázky je Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,
Americká 2176/52, 350 02 Cheb.

4) Obchodní podmínky
Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybraným dodavatelem.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny a termínů plnění, bez možnosti
upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy

5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí
na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny
s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové nabídkové ceny na 765.000 Kč
včetně DPH.
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6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí
pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max.
3 měsíce.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
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 zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.
2. Náklady na dodávku nesmí přesáhnout 765.000,- Kč včetně DPH.
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8) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 03. 01. 2019 do 12:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání
nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Vzhledem k předmětu plnění zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení a ve věcech odborné problematiky je
Ing. Vendula Jüptnerová,  733 142 160, e-mail: juptnerova@domovskalka.cz

10)

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
 Cenová nabídka
 Návrh smlouvy
 Příloha č. 4 této výzvy Specifikace předmětu plnění, kterou dodavatel prokáže, že nabídka splňuje
zadavatelem požadované parametry
 Případné další přílohy a doplnění nabídky

11)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:






nepřipouštět variantní řešení
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy
třetí osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník za
všech okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00002623
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12)

Identifikační údaje zadavatele

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
Americká 2176/52, 350 02 Cheb
příspěvková organizace
71175245

Cheb 05. 12. 2018

Mgr. Alena Samuelová
ředitelka Domova

Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
3) Návrh smlouvy
4) Specifikace předmětu plnění (bude součástí smlouvy)

