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1. Základní údaje o veřejné zakázce 
  

 
 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky:  Sociální služby Vsetín – Prací 
prostředky 

Název zadavatele:   Sociální služby Vsetín, příspěvková 
organizace  

Statutární orgán: 
 
IČ zadavatele:     

Mgr. Michaela Pavlůsková,  
ředitelka organizace 
49562827 

DIČ zadavatele:   CZ49562827 
Sídlo zadavatele:  
    

Záviše Kalandry 1353 
755 01 Vsetín  

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Michaela Pavlůsková 
Telefon      +420 571 412 142 
email:  pavluskova@sluzbyvsetin.cz 
Adresa profilu zadavatele:    http://www.stavebnionline.cz/profil/ssv 
Zpracovatel zadávací dokumentace 
(vyjma technické specifikace vozidel) – 
administrátor veřejné zakázky INVESTA UH, s.r.o. 
Sídlo:       Dlouhá 688 

686 01 Uherské Hradiště 
Kontaktní osoba:    Eva Štěrbová Knotová 

Ing. Hana Pavičová 
Telefon, fax:    777 764 694 
Email:  e.knotova@investauh.cz  

 
  

Za zadavatele schválil: Za administrátora veřejné zakázky:  
Ve Vsetíně dne  V Uherském Hradišti dne  

 

.................................................................. .................................................................. 
Mgr. Michaela Pavlůsková 
ředitelka organizace 

Eva Štěrbová Knotová 
jednatelka 



                                        
                                         

    

 
  

2. Vymezení předmětu zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pracích prostředků pro provozy zadavatele, 
které se budou využívat v prádelnách pod správou zadavatele. Zadavatel požaduje 
dodávky pracích prostředků.  
Vzhledem k charakteru zařízení sociálních služeb se jedná o silně znečištěné prádlo, 
a to jednak stravou, krví či fekáliemi.  
 
Seznam zařízení, kam budou prostředky dodávány: viz Příloha č. 3 - Seznam 
zařízení  
V těchto zařízeních se zajišťuje služba praní prádla – osobní věci seniorů (kalhoty, 
košile, trička, atp.) a prádlo nezbytné pro chod zařízení sociálních služeb (ložní 
prádlo obyvatel, ručníky, pracovní oděvy zaměstnanců, záclony,… atd.). 
 
Nabízené prací prostředky musí splňovat podmínky zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v 
platném znění a navazující vyhlášky a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách 
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění. 
 
Zadavatel požaduje takové 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 prací prostředky obsahovaly: 

 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) 

 tenzidový prací prostředek obsahující optické zjasňovače (OZP) 
 tenzidový prací prostředek obsahující enzymy 
 koncentrovaná tenzidová prací přísada (obsahující alespoň 60 % tenzidů) 

s detergentními účinky na tukové skvrny 
 bělící prostředek na bázi peroxidu vodíku 
 neutralizační prostředek alkálií s avivážním účinkem pro eliminaci 

nežádoucích pachů (deinkrustační účinek) – v pobytových zařízeních se 
využívá na většinu textilií (ručníky, prostěradla, vlnu, jemné tkaniny apod.) 

 avivážní prostředek obsahující mikrokapsle s pozvolným uvolňováním vůně a 
dlouhotrvajícím účinkem 

 neutralizační prostředek alkálií na bázi kyselin 
 
Prací prostředky musí vykazovat dezinfekční účinky. 
 
Prací prostředky nesmí obsahovat fosfáty 
 
Prací prostředky musí minimalizovat vznik vápenatých úsad na prádle, v pračkách a 
v potrubí odpadních vod (tzn.: musí mít velmi nízkou inkrustaci). 
 
Prací prostředky musí být dodávány v baleních umožňujících manipulaci 
zaměstnanci zařízeních zadavatele a umožňující uskladnění ve stávajících 



                                        
                                         

    

 
  

prostorách (kanystrech 20kg – 50kg). Místnosti pro uložení pracích přípravků jsou 
prostorově omezené. 
 

A. Prací prostředky 
a. Tekutá, nebo gelová forma pracího prostředku 
b. Vysoká prací a bělicí účinnost 
c. Nízká pěnivost 
d. Rychlá rozpustnost 
e. Desinfekční účinky 

a. – e. budou doloženy atestem, osvědčením, nebo expertizou nezávislého 
zkušebního ústavu.  

f. Minimalizují vznik vápenatých usazenin na prádle, v pračkách a 
v potrubích odpadních vod, tedy mít velmi nízkou inkrustaci a tím 
zvyšovat životnosti nejen prádla, ale i ostatního dotčeného majetku 
zadavatele – např. žehličky atd.  

g. Minimální vliv na ztrátu pevnosti textilií a tím snížení jejich opotřebení.  
 

Balení ostatních dodávaných komodit – škrob, aviváž atd. bude v max. 20 Kg.  
Předpokládané množství a seznam dodávaných prostředků je uveden v Příloze č. 4 
– Tabulka množství dodávaných prostředků 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
kód CPV – 39831000-6  Prací prostředky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
                                         

    

 
  

3. Obchodní podmínky  - návrh smlouvy o dodávkách 
 

Návrh smlouvy o dodávkách pracích prostředků 
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na 

dodávky 
 

„Sociální služby Vsetín – Prací prostředky“ 
 
Smluvní strany: 

 
Objednatel: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace   

Sídlo:     Záviše Kalandry1353, 755 01 Vsetín 

Zastoupený:    Mgr. Michaelou Pavlůskovou 

Telefon:     571 412 142 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                36739851/0100 

IČ:     49562827 

DIČ:     CZ49562827 
dále jen objednatel na straně jedné  

 

a 

  
Dodavatel:                              
Sídlo: 

Zastoupený: 

Telefon:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

IČ:   

DIČ:                                                                                      

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka 

...........  

 
dále jen dodavatel na straně druhé 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále též „občanský zákoník“), tuto Smlouvu.  

 

 



                                        
                                         

    

 
  

Čl. I. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat prací prostředky dle přílohy č. 

1 této smlouvy a případně dalšího zboží stejného charakteru dle potřeb a požadavků 

objednatele a sortimentu dodavatele (dále jen „dodávky“), a to za podmínek dále 

specifikovaných. Přesné množství a druh bude specifikován v konkrétních dílčích 

objednávkách, které jsou oprávněni předkládat pouze pověření pracovníci objednatele (dále 

jen „pověřený pracovník“). 
 

1.2. Současně s dodávkami předá dodavatel pověřenému pracovníkovi objednatele 

následující doklady: dodací listy. Na základě předaných dodacích listů probíhá následně 

fakturace. 
 

Čl. II. Cena 
2.1.  Cena za dodávky je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou dodavatele, která 

je přílohou č. 2 (Tabulka množství dodávaných prostředků) a nedílnou součástí této smlouvy.  

2.2.  Celková cena se sjednává jako nejvýše přípustná. 

 
Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. Práva a povinnosti dodavatele: 

a) prací prostředky řádně a včas, v termínu do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky, ve 

stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě, 

b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek  

e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění, 

f) dodržovat individuální pokyny objednatele 

g) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele, 

h) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny 

3.2. Práva a povinnosti objednatele: 

a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost),  

b) převzít dodávku pracích prostředků, 

c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění v náhradním termínu, na 

němž se s dodavatelem dohodne, 

d) zaplatit cenu za dodávky pracích prostředků 

e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele 



                                        
                                         

    

 
  

f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění. 

 
Čl. IV. Dodací podmínky 

4.1. Dodavatel se zavazuje dodávat prací prostředky dle potřeb a požadavků objednatele na 

základě jednotlivých dílčích objednávek v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou č. 2 
(Tabulka množství dodávaných prostředků) a nedílnou součástí této smlouvy.  

4.2. Dodavatel se zavazuje provést dodávku na základě konkrétní objednávky nejpozději do 

2 pracovních dnů. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle 
dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.  

4.3. Objednávky přijímá provozovna dodavatele se sídlem: ……, tel. …………..e-

mail……………... doplnit 

4.4. Objednatel nabývá vlastnictví k dodaným pracím prostředkům jejich převzetím od 
dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu. 

4.5 Místo plnění: Seznam zařízení dle přílohy č. 1  

Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na svůj náklad. 

 
Čl. V. Fakturace a placení 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za jednotlivá plnění nejpozději 

do 7 pracovních dnů od dodání pracích prostředků objednateli na základě konkrétní dílčí 

objednávky. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.  

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a zákona č. 

513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Přílohu faktury musí tvořit kopie dodacích 

listů potvrzené pověřeným pracovníkem objednatele. Na faktuře musí být uvedeno číslo této 
smlouvy. 

5.4.     Faktura bude zaslána objednateli na adresu jeho sídla.  

 
Čl. VI. Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

6.1. Dodávka pracích prostředků má vady v případě, že dodávka neodpovídá této smlouvě a 

dílčí objednávce. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční 

doba začíná běžet od dodání pracích prostředků dodavatelem a převzetím objednatelem. 



                                        
                                         

    

 
  

6.2. V případě vady v záruční době se dodavatel zavazuje bezodkladně a bezplatně provést 

nápravu. 

6.3. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny 

objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel. 

Čl. VII. Podmínky odstoupení od smlouvy 

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a 

pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku 

podstatného porušení povinností. 

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla 

nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém 

plnění smlouvy. 

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména: 

a) prodlení dodavatele s dodáním pracích prostředků déle než 10 dnů a objednatel se přitom 

na tomto prodlení nijak nepodílel, 

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout 

takové záruky, že je splní v náhradním termínu. 

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem 

písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. 

 

Čl. VIII. Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 

oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

8.1. V případě prodlení s dodávkou pracích prostředků zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy včetně DPH za každý den prodlení. 

8.2. V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku VI. odst. 6.2.  

smlouvy má dodavatel právo na úroky z prodlení podle § 369 Obchodního zákoníku ve výši 

0,05 % z neuhrazené ceny za dílo včetně DPH za každý den prodlení. 

8.3. V případě prodlení dodavatele či v případě vadného plnění, které bude mít za následek 

způsobení škody, bude postupováno dle ustanovení § 373 a následujících Obchodního 

zákoníku. 

 

 



                                        
                                         

    

 
  

Čl. IX. Vznik, změna a zánik smlouvy 

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena 
na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 

9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku 

potvrzeného oběma smluvními stranami. 

9.3. K zániku smlouvy může dojít: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě, 

c) výpovědí jednou ze smluvních stran, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet 1. den 

měsíce následujícího po jejím písemném doručení druhé smluvní straně, 

d) smlouva může skončit dříve, a to vyčerpáním částky uvedené v čl. II odst. 2. okamžitě 

kdykoliv, 

e) smlouva skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána bez ohledu na čerpání částky 
podle čl. II odst. 2. 

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisů souvisejících. 

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý z nich má platnost 

originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy, dodavatel jeden stejnopis. 

9.6. Tato smlouva obsahuje celkem ....  (slovy: ) stran textu a přílohu o ... (slovy: ) stranách 

textu. 

Čl. X. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

10.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich 

příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy 

nenaplňují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

10.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 



                                        
                                         

    

 
  

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Seznam zařízení  

Příloha č.2: Tabulka množství dodávaných prostředků 

 

 

 

Ve Vsetíně dne                                                              V ……………..dne  

 

 

  _________________________                              __________________________ 

                za objednatele                                                       za dodavatele         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       



                                        
                                         

    

 
  

4.  Testování pracích prostředků 
 
Postup při testování pracích prostředků a dávkovacích zařízení 
  
Za účelem ověření nabízené ceny a kvality vypraného prádla si zadavatel vyhrazuje 
právo v rámci zadávacího řízení požadovat po dobu 1 měsíce testování nabízených 
pracích prostředků a dávkovacího zařízení v provozu! 
  
Požadavky zadavatele: 

 Uchazeč zdarma zapůjčí a namontuje na zadavatelem určený prací stroj na 
dobu 1 měsíce nabízené dávkovací zařízení k ověření funkčnosti a 
spolehlivosti 

 Uchazeč zdarma dodá na zadavatelem určený prací stroj na dobu 1 měsíce 
potřebné množství nabízených pracích prostředků, na vlastní náklady 
zpracuje technologické postupy praní  

 Práce spojené s instalací a demontáží zkoušeného zařízení proběhnou po 
dohodě se zadavatelem v odpoledních hodinách po 14,00 hodině.  

 Uchazeč je povinen zahájit instalaci nabízeného dávkovací zařízení, jeho 
seřízení a plné zprovoznění nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zadavatele.  

 Po skončení testu uchazeč zdarma provede demontáž instalovaného 
dávkovacího zařízení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy zadavatele. 

  
Postup testování pracích prostředků:  
1)       K testování vyzve zadavatel uchazeče, jehož nabídka se umístila první v 
pořadí. V případě úspěšného testování, tzn., že prací prostředky nabídnuté 
uchazečem, který se umístil první v pořadí, budou splňovat požadavky parametrů 
testování, bude testování ukončeno. Neúspěšné testování = nesplnění předmětu 
plnění. Uchazeč, který neprokázal kvalitu vypraného prádla testováním, nesplnil 
předmět plnění zadávacího řízení a jeho nabídka bude vyřazena! 
2)       V případě neúspěšného testování uchazeče, jehož nabídka se umístila první v 
pořadí, vyzve zadavatel k testování uchazeče, jehož nabídka se umístila druhá v 
pořadí, atd. 
3)       Obdobně bude zadavatel postupovat, pokud by uchazeč, který se umístil první 
(druhý, třetí) v pořadí odmítl uzavřít smlouvu. 
  
Parametry testování:  
Testování pracích prostředků na vybraném pracím stroji bude probíhat na 
procentuální struktuře prádla rovnající se průměru celé prádelny. 
  
Ověření kvality vyprání (odeprání nečistot, bělost). 
  

V případě špatné kvality praní (nedostatečné odstranění nečistot, krve, mastnot) – 
nutnost předpírky větší jak 1,8% (současná hodnota) z objemu vypraného prádla, 
která nebyla v průběhu testu odstraněna je tato skutečnost s uchazečem 
protokolárně vyhodnocena jako nesplnění předmětu plnění veřejné zakázky, což je 
důvodem k vyřazení nabídky 
 



                                        
                                         

    

 
  

5. Požadavky na varianty nabídek 
 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká). Bude uvedena 
celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH.   
 
Cenová nabídka bude vypracována v souladu s předanou Tabulkou množství 
dodávaných prostředků  – viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace  
 
Dodavatelé ocení veškeré položky uvedené v příloze č. 4 Tabulka množství 
dodávaných prostředků bude stanovena jako součet všech položek soupisu 
požadovaných služeb v období 12 měsíců.   
 
 
 
 
 
Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 
 
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu 
poskytování služeb dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá 
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
      
Možnost navýšení nabídkové ceny o inflaci, v případě změny zákonných předpisů či 
v případě významné změny cen vstupů na trhu, majících vliv na výši nákladů 
poskytovatele je upravena v návrhu smlouvy o dodávkách pracích prostředků 
 
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

Podání nabídky 
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek do sídla administrátora veřejné 
zakázky INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště.  
V pracovní dny od 09:00 hod do 15:00 hod v den podání nabídek do lhůty stanovené 
pro podání nabídek.  
 
Požadavky na způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné listinné formě a na CD, nebo 
jiném vhodném datovém nosiči (jeden soubor formátu PDF, který odpovídá 
listinné podobě - návrh licenční smlouvy ve formátu WORD) a bude podepsána 
statutárními zástupci poskytovatele dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi tištěnou a elektronickou formou nabídky je 
posuzována tištěná forma nabídky.  
 Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě a 

jednou na CD a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena 



                                        
                                         

    

 
  

identifikačními údaji zadavatele, dodavatele, názvem veřejné zakázky a heslem 
„NEOTVÍRAT“  

 Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec 
bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného 
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

 Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech 
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední 
doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 

 
 
ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY 

a) Obsah nabídky 
b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace 
c) Podepsaný a vyplněný závazný text smlouvy o dodávkách pracích 

prostředků oprávněným zástupcem dodavatele vč. příloh 
d) Cenovou nabídku dle Přílohy č. 4 - Tabulka množství dodávaných 

prostředků 
e) Kvalifikace dle bodu 8. zadávací dokumentace 

 
8. Kvalifikace dodavatele 
 
8.1. Základní způsobilost bude v nabídce doložena Čestným prohlášením, ze 
kterého vyplyne prokázání základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 – viz příloha č. 2 
zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel prokáže splnění dle § 75 odst. 1 zákona 
 
8.2. Profesní způsobilost k plnění této veřejné zakázky prokáže dodavatel 

doložením:  
 

8.2.1. Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje v souladu s § 77 odst. 1 ZVZ 

8.2.2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. 

 
8.3. Technická kvalifikace Požadavky technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. 
b)  ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam významných dodávek 
realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky 
 



                                        
                                         

    

 
  

8.3.1. Minimální úroveň požadavků na splnění technické kvalifikace: 
K prokázání splnění požadavků na technickou kvalifikaci doloží 
dodavatel seznam alespoň tří významných dodávek, kdy u každé 
z těchto dodávek byl vypracován desinfekční řád pro obdobný provoz s 
nejméně 60 stálými klienty – doložit originál 
Ze seznamu bude jednoznačně vyplývat identifikace objednatele, doba        
plnění zakázky a cena zakázky bez DPH za 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců.  

 
8.4. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu 
s § 83 zákona odst. 1 a 2. 

 
Způsob prokazování kvalifikace u zjednodušeného podlimitního řízení 
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o 
kvalifikaci v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením, nebo 
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoliv v průběhu zadávacího řízení 
předložení originálů, nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  
 
  Dodavatelé mohou použít vzory uvedené v příloze nebo mohou doložit vlastní 
čestná prohlášení. 
 
9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:  
Nejnižší nabídková cena bez DPH.  
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 
Nejvhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
 
10. Požadavky na vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy 
 
V souladu s § 122 Zákona 134/2016 bude zadavatel požadovat po vybraném 
dodavateli, předložení dokladů podle odst. 3, případně 5 § 122 Zákona. Vybraný 
dodavatel doručí dokumenty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Výzvy 
k poskytnutí součinnosti. V případě nesplnění termínu pro poskytnutí součinnosti 
vedoucí k podpisu smlouvy má zadavatel právo vybraného dodavatele z další účasti 
v zadávacím řízení vyloučit v souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ.  
 
11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace v editovatelné elektronické podobě bude zveřejněna na 
webových stránkách společnosti INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz. 
Přístupový kód k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí 



                                        
                                         

    

 
  

být zástupci zadavatele doručena poštou nebo e-mailem a bude obsahovat 
identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ). 
 
     Kontaktní osoby:        Eva Štěrbová Knotová Ing. Hana Pavičová 
     E- mail:        e.knotova@investauh.cz h.pavicova@investauh.cz   
     Mobil:                           777 764 694 778 885 563    
     Pev. linka:                       572 540 131                           
 
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace 
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je 
stanovena na nejméně tři pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 54 odst 5. 
zákona.  
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena osobně, poštou nebo                   
e-mailem do sídla společnosti INVESTA UH, s.r.o. 
 
Prohlídka místa plnění  
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět zakázky nekoná. 
 
Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 10. 2018 do 10:00 hod.  
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688,                
686 01 Uherské Hradiště. 
 
Otevírání obálek je veřejné a bude se konat dne 23. 10. 2018 v 10:05 hod.  
Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost společnosti 
INVESTA UH, s.r.o.  
 
Zadávací lhůta  
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 
V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 150 dní.  
 
Předpokládaná cena zakázky bez DPH:  
700 000,- Kč za jeden rok tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
2 800 000,- Kč za 48 měsíců (hodnota rozhodná pro stanovení režimu zakázky) 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
  
Předpokládaný termín zahájení plnění: 
01/ 2019 
 
Práva zadavatele: 

1. Zadávací řízení zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
ustanoveních „zákona“. 

2. Upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky.  
3. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v soutěži. 
4. V souladu s § 122 a § 104 bude zadavatel požadovat od vybraného 

dodavatele předložení dokladů ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy 
 

V souladu s § 122 odst. 3 a 4 Zákona 134/2016 bude zadavatel požadovat po 
vybraném dodavateli, který je právnickou osobou předložení dokladů podle 
odst. 3 a 4 § 122, případně  podle odst. 5 §122 Zákona. 



                                        
                                         

    

 
  

PŔÍLOHA Č. 1  
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku 
 

„Sociální služby Vsetín – Prací prostředky“  
 

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 

DODAVATEL 
(obchodní firma nebo 

název) 

   

                                               
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

 
Oprávněný zástupce  
(č. telefonu, e-mail) 

 

   

 
Právní forma 

 

   

 
Identifikační číslo 

 

   

 
Daňové identifikační 

číslo 
 

   

 
Celková nabídková cena bez DPH                             ........................,-Kč  
Daň z přidané hodnoty 21%                                        …....................,-Kč 

 

Celková nabídková cena včetně DPH                        ........................,-Kč 

 
V……………………...., dne …………………….. 
 

                                                                          
            ………........…......................................……………………. 

   razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 



                                        
                                         

    

 
  

PŔÍLOHA Č. 2 
 
 

Čestné prohlášení 
o prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
…………………………………………………… : 
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání): 
IČ/RČ: 
Zastoupen:     
 
T  í  m  t  o   č  e  s  t  n  ě   p  r  o  h  l  a  š  u  j  e ,   ž  e :  
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

d) nemá 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) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
 
V ........................... dne ...................... 
 
 
                                                                  ………………………….....…………………… 

                                                            Titul, jméno a příjmení osoby 
                                                              oprávněné jednat jménem  
                                                                   nebo za dodavatele 
                                                                         a její podpis 

 



                                        
                                         

    

 
  

PŔÍLOHA Č. 3 
Seznam zařízení  

 
 

Provozy, do kterých jsou dodávány prací prostředky: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 
755 01 Vsetín 

Domov pro seniory Karolinka Pod Obecniců 308 
756 05 Karolinka 

Domov pro seniory Rožnov pod 
Radhoštěm 

Julia Fučíka 1605 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Domov pro seniory Valašské Meziříčí Žerotínova 1568 
757 01 Valašské Meziříčí 


