čj. KrÚ 69674/2018

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu

„DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení prádelny“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
70892822
CZ70892822
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001690
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P18V00000304

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávky, jejímž
předmětem je dodávka technologie a vybavení prádelny pro akci „DSS Slatiňany - Centrální
kuchyně, prádelna a technické zázemí“ a dále demontáž veškerého stávajícího zařízení
připojeného na vodu, plyn, elektrický proud, odvoz a likvidace dále nepoužitého zařízení dle
specifikace uvedené v přílohách č. 5 až 7 výzvy.
Veřejná zakázka je zadávána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako zakázka malého rozsahu. Zadávání této
zakázky nepodléhá zákonu vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 1 950 000,- Kč bez DPH.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 5. 11. 2018 do 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na
adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice
4. Požadavky na zpracování nabídek
Nabídky se podávají písemně pouze v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené
označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a „název veřejné zakázky, případně zkrácený“.
Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní
obálku, do které bude vložena obálka s vlastní nabídkou.
Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle oznámení,
pokud by nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci.
Nabídka musí být předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě,
podepsána dodavatelem či pověřeným zástupcem dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby
všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Součástí nabídky musí být mimo jiné písemný souhlas se smluvními a obchodními
podmínkami podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Smluvní podmínky tvoří
přílohu č. 4 výzvy. Jako vzor tohoto souhlasu poskytuje zadavatel čestné prohlášení v příloze
č. 3 výzvy.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:
•
•
•
•

Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy).
Doklady o splnění kvalifikace dle bodu 7 výzvy (příloha č. 2 + další doklady).
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3 výzvy).
Vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 5 výzvy).

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

5.1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 5 výzvy)
v podbarveném sloupci. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem
automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše
přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady
dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Zadavatel stanoví, že nejvyšší přípustná nabídková cena veřejné zakázky činí
2 359 500,- Kč vč. DPH. Její případné překročení bude posuzováno jako nesplnění
zadávacích (obchodních) podmínek s následkem vyloučení účastníka veřejné zakázky.

Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel
vyloučen z účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
5.2. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato
zadávací dokumentace. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě
bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti
příslušné změny uvedeného zákona.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný
pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je nepřípustné.
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
7.1. Zakázku může plnit dodavatel, který
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; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f) nemá vůči Pardubickému kraji žádný splatný nedoplatek,
g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).
7.2. Další doklady
Dodavatel dále předloží:
a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to
alespoň:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.
b) seznam významných dodávek (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
tohoto řízení, a to formou čestného prohlášení s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby
poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud
v uvedeném období realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky obdobného předmětu
(dodávka a montáž vybavení prádelen), každou v objemu min. 480 000,- Kč bez DPH.

7.3. Způsob doložení
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 7.1 této výzvy postačí předložení čestného
prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel
nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této
výzvy.
Doklady dle bodu 7.2. mohou být doloženy v prosté fotokopii. Doklad dle bodu 7.2.a/ nemusí
být v nabídce doložen kopií výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, ale postačí,
pokud dodavatel uvede v nabídce pouze název živností.
Vzor čestného prohlášení pro splnění bodu 7.2.b/ není přílohou této výzvy.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy a obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
8.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a
obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné
prohlášení (příloha č. 3 výzvy).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací podepsanou dodavatelem.
9. Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění:

Předmět plnění bude dodán do 30. 9. 2019. Dodávka souvisí s
dokončením stavební připravenosti, která bude zajištěna
nejpozději do 31. 8. 2019.

Místo dodání:

Domov sociálních služeb Slatiňany
Klášterní 795
538 21 Slatiňany

10. Technické podmínky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení prádelny pro akci „DSS
Slatiňany - Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí“ a dále demontáž veškerého
stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud, odvoz a likvidace dále
nepoužitého zařízení, vše dle specifikace uvedené v přílohách č. 5 - 7 výzvy. Tyto podmínky
jsou pro dodavatele závazné.
11. Vysvětlení zadávací dokumentace
Písemná žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím
podmínkám případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
písemné žádosti.
12. Další podmínky
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli:
- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 650 000,- Kč.
13. Zadavatel si vyhrazuje právo



zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy,
nevracet podané nabídky






upřesnit podmínky zakázky
vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
dodavatelem v nabídce
nehradit náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s podáním nabídky
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy
nebo s dodavatelem, který se umístí jako třetí v pořadí, pokud v pořadí druhý
dodavatel odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.

14. Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:

Krycí list
Čestné prohlášení (bod 7.1.)
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (bod 8)
Návrh smlouvy a obchodních podmínek
Položkový rozpočet
Technická zpráva
Dispoziční výkres

V Pardubicích dne 22. 10. 2018
PhDr. Jana Haniková

vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem Pardubického kraje
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 22. 10. 2018, č. R/1480/18

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Krycí list
1. Název veřejné zakázky

DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení prádelny
2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče
Obchodní firma / Jméno

(doplní dodavatel)

Právní forma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo / místo podnikání

(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba

(doplní dodavatel)

E-mail

(doplní dodavatel)

Telefon / fax

(doplní dodavatel)
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Titul, jméno, příjmení

(doplní dodavatel)

Funkce

(doplní dodavatel)

Datum podpisu

(doplní dodavatel)

Podpis oprávněné osoby

(doplní dodavatel)

Příloha č. 2 výzvy

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 7.1. výzvy
k podání nabídky – DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení prádelny
Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel:
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 č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele,
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, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
f) nemá vůči Pardubickému kraji žádný splatný nedoplatek,
g) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
h) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě g).

V ………………………. dne …………………
Toto prohlášení podepisuji jako …………………………… Podpis:
(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel (é) společnosti s r.o. atd., jedná se pouze
o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR)

Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 3 výzvy

Název veřejné zakázky

DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení prádelny
Identifikační údaje zadavatele
Název:

Pardubický kraj

IČ:

708 92 822

Sídlo:

Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název:

(doplní dodavatel)

IČ:

(doplní dodavatel)

Sídlo:

(doplní dodavatel)

Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplní dodavatel)
Kontaktní osoba:

(doplní dodavatel)

telefon / fax:

(doplní dodavatel)

e-mail:

(doplní dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „DSS Slatiňany –
dodávka technologického vybavení prádelny“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel
souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č.
4 výzvy k podání nabídky, č. j. KrÚ 69674/2018, a že v případě, kdy bude vybraným
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje
Příloha č. 4 ZD

Smlouva č. (doplní zadavatel)
„DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení
prádelny“
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání
a převzetí dodávky: Ing. Tomáš Vlk nebo Ing. Miroslav Kubín
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

2. Dodavatel:

(doplní dodavatel – obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v (doplní
dodavatel), sp. zn. (doplní dodavatel)
IČO: (doplní dodavatel)
DIČ: (doplní dodavatel)
Zastoupen: (doplní dodavatel)
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání
a převzetí dodávky: (doplní dodavatel)
Bankovní spojení: (doplní dodavatel)
č. účtu: (doplní dodavatel, je-li dodavatel plátcem DPH, doplní číslo účtu,
který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
§109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli
předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu
podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,
systémové číslo P18V00000304 s názvem DSS Slatiňany – dodávka technologického
vybavení prádelny zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), a to v souladu s jeho § 31.
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž včetně demontáže stávajícího zařízení pro nově
rekonstruovaný provoz prádelny v Domově sociálních služeb Slatiňany..
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2.

Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která
byla součástí zadávací dokumentace ze dne 22. 10. 2018, čj. KrÚ 69674/2018 a dle
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „zboží“).

3.

Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. Dodavatel do 14 dní od podpisu smlouvy
předloží doklady prokazující shodu výrobků vydané příslušným orgánem např. dle zákona č.
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o CE prohlášení.

4.

Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit
a) dopravu zboží na místo určení – Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795,
538 21 Slatiňany, jeho vybalení a kontrolu,
b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
a to 2x v listinné podobě,
c) instalaci a montáž zboží,
d) demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický
proud, odvoz a likvidace dále nepoužitého zařízení, zařízení (souhrn dále
nepoužitého zařízení vymezí objednatel),
e) instalaci a montáž stávajícího zařízení, které bude dále využíváno
f) prokazatelné proškolení obsluhy,
g) asistenci při plném provozu prádelny min. 2 dny,
h) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění
apod.),
i) protokolární předání zboží objednateli,
j) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné
zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a
k) odstraňování vad díla po záruční dobu.
Článek II.
Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy,
činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH (bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč
DPH 21% (bude doplněno z položkového rozpočtu),-- Kč
cena celkem včetně DPH (bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč.
Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.
2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně
instalace a montáže a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, dopravu,
montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační,
kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na
základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a
způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
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4.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury objednateli.
Článek III.
Termín plnění, místo plnění

1.

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení personálu
do 30. 9. 2019, s tím, že připravenost stavby pro realizaci předmětu smlouvy bude zajištěna
nejpozději do 31. 8. 2019. Po spuštění prádelny do plného provozu bude po dobu dvou dní
probíhat ze strany dodavatele asistence jednoho servisního technika po celou pracovní dobu v
prádelně. Po provedení této asistence bude předmět smlouvy považován za dokončený.

2.

Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky,
montáže a instalace předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo
odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud
nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze
o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy s tím, že toto
prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

3.

Dodavatel je povinen před započetím plnění smlouvy předložit objednateli platný dokument
o absolvování technického tréninku nebo zaškolení u technologie (položky 24, 40, 49, 51 a
60 položkového rozpočtu) vydaného výrobcem nebo společností zastupující výrobce v ČR
nebo zemi sídla dodavatele.

4.

Místem plnění předmětu smlouvy:
Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
a asistence za plného provozu.
6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami
nebude považováno za řádné.
7.

Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem uhrazení konečné ceny
dodávky. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí
škody na zboží.
Článek IV.
Součásti smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
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2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem
obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.
8.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

9.

Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením
č. R/(doplní zadavatel)/18.
V Pardubicích dne:
Za objednatele:

Za dodavatele:

............................................
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

............................................
(Doplní dodavatel)
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Příloha č. 1 Smlouvy č. (doplní zadavatel)

Obchodní podmínky
Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením
faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet
ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Ustanovení II.
Záruky, odpovědnost za vady
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob.
Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání
a převzetí zařízení a vybavení oběma smluvními stranami.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli. Pokud to charakter
zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí v ostatním občanský zákoník.
Ustanovení III.
Zajištění plnění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1
% z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení
vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.
Ustanovení IV.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 4. článku III.
smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a
asistence při plném provozu. Vlastnické právo na objednatele přechází okamžikem uhrazení
konečné ceny dodávky.
Ustanovení V.
Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené
dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat
každá samostatně.
3. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 650 000,- Kč.
Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za
podstatné porušení smlouvy.
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Poz.

101

102

Název místnosti/Popis
Prádelna
Vozík na třídění prádla. Nožní ovládání zvedání plastových vík. Konstrukce vozíku: ocel;
povrchová úprava: chrom. 3 x držák vaku objem min. 80l; nosnost 1 vaku min. 30 kg. 4
x otočná kola pr. 7,5cm z toho 2 brzděná; 4 x plast. Nárazník. Celková nosnost vozíku: 90
kg

Pracovní stůl se zadním límcem, 1300mm, spodní police

Mycí stůl se 2 dřezy 600x500x300mm, spodní police
Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací
103.1 pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.
Buben samonavíjecí s hadicí - nerez. Buben z celonerezové konstrukce se
samonavíjením hadice a montáží na stěnu, max. tlak: 10 bar, max. pracovní teplota:
105 90°C, hadice 15 m
103

107

Vozík namáčecí / mobilní dřez, vana 600x500x300, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Minimální požadavky

Výrobce

Model

Hloub
Délka
ka
Výška
(mm) (mm) (mm)

230V/1N
(kW)

400V/3N
(kW)

Cena/ks bez DPH Ks.

Cena celkem bez
DPH

DPH Cena celkem vč.DPH

1250

490

950

0

0

-

Kč

6

-

Kč

21

-

Kč

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily.

1300

700

1000

0

0

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily. Hygienické provedení
dřezu se zaoblenou nádobou
bez viditelných svárů.

1400

700

1000

0

0

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

800

465

1400

0

0

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301).
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Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily. Hygienické provedení
dřezu se zaoblenou nádobou
bez viditelných svárů.
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Pračka s hygienickou bariérou, min. kapacita 16kg (1:10). Elektronické programování
prostřednictvím mikroprocesoru. Min. 5 standardních pracích programů s možností
programování dalších 25, s výběrem teploty, času a pracího rytmu. Digitální displej
označuje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat. Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:
předpírka, praní, bělení, aviváž. Zavírání dvířek s pojistkou proti samovolnému otevření.
1 dílný buben s horizontálním otáčením. Otvor pro vkládání a vyjímání prádla min. 400 x
300 mm. Motor s frekvenčním měničem. Buben o pr. min. 633mm a hloubce 500mm.
Min. 1000 ot.min, faktor G = 361. Možnost připojení automatického dávkovače pracích
prostředků. Kotvení pračky na podlahu. Pračka s hygienickou bariérou, min. kapacita
16kg (1:10). Elektronické programování prostřednictvím mikroprocesoru. Min. 5
standardních pracích programů s možností programování dalších 25, s výběrem teploty,
času a pracího rytmu. Digitální displej označuje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat. Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:
předpírka, praní, bělení, aviváž. Zavírání dvířek s pojistkou proti samovolnému otevření.
1 dílný buben s horizontálním otáčením. Otvor pro vkládání a vyjímání prádla min. 400 x
300 mm. Motor s frekvenčním měničem. Buben o pr. min. 633mm a hloubce 500mm.
Min. 1000 ot.min, faktor G = 361. Možnost připojení automatického dávkovače pracích
prostředků. Kotvení pračky na podlahu.
průmyslová pračka 12 kg - STÁVAJÍCÍprůmyslová pračka 12 kg - STÁVAJÍCÍ
průmyslová pračka 20 kg - STÁVAJÍCÍprůmyslová pračka 20 kg - STÁVAJÍCÍ

Mycí stůl s 1 dřezem 500x500x300mm, 700mm, spodní roštová police
Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací
112.1 pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.
112

113
115

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pracovní stůl se zadním límcem, 1000mm, spodní police
průmyslová sušička prádla 24 kg - STÁVAJÍCÍprůmyslová sušička prádla 24 kg - STÁVAJÍCÍ

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily. Hygienické provedení
dřezu se zaoblenou nádobou
bez viditelných svárů.

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily.
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Průmyslová sušička prádla, kapacita min. 28 kg (1:20) / 23 kg (1:25). Vnější skříň z
lakované oceli. Bezpečnostní čidlo pro případ otevření dveří. Dveře o průměru min. 574
mm. Vestavěný frekvenční měnič. Nouzové zastavení.
Prachový fi ltr ve spodní části. Buben z nerezové oceli. Inverze směru otáčení.
Elektronický mikroprocesor, s min. 10 přednastavenými programy
měnitelnými uživatelem. Snadná obsluha. Kontrola teploty a času sušicího cyklu. Cyklus
závěrečného zchlazení. Digitální zobrazení teploty a času. Ukazatel cyklu. Systém proti
mačkání prádla. Buben o pr. min. 855mm a hloubce 905mm.Průmyslová sušička prádla,
kapacita min. 28 kg (1:20) / 23 kg (1:25). Vnější skříň z lakované oceli. Bezpečnostní čidlo
pro případ otevření dveří. Dveře o průměru min. 574 mm. Vestavěný frekvenční měnič.
Nouzové zastavení.
Prachový fi ltr ve spodní části. Buben z nerezové oceli. Inverze směru otáčení.
Elektronický mikroprocesor, s min. 10 přednastavenými programy
měnitelnými uživatelem. Snadná obsluha. Kontrola teploty a času sušicího cyklu. Cyklus
závěrečného zchlazení. Digitální zobrazení teploty a času. Ukazatel cyklu. Systém proti
mačkání prádla. Buben o pr. min. 855mm a hloubce 905mm.
Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
1,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřískou ani
jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profily.
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Pracovní stůl se zadním límcem, 1400mm, spodní police, blok 3 zásuvek

118

Průmyslový madl, průměr válce min. 500 mm, délka válce min. 1900 mm. Vnější skříň z
lakované oceli. Zakládání a vyjímání z čelní strany. Bezpečnostní chránič na ruce.
Kontrola rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí poruch. Bezpečnostní termostat.
Systém automatického zastavení při ochlazení (80 °C). Vestavěný systém odtahu min.
600 m3/h. Rychlost žehlení min. 7 rychlostí řízených frekvenčním měničem mezi 1 a 7,5
m/min. Min. produkce 55-60 kg/hod.

2974

1070

1170

0

32,5

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

119
120

Žehlící stůl s ruční žehličkou a odsáváním. Vestavěný bojler pro tvorbu páry s příkonem
min. 3,9 kW a pracovním tlakem min. 2,6 baru. Rozměr pracovního stolu min.
1.200×400×250 mm. Vyhřívané rukávníkové rameno pro žehlení rukávů. Uvedení do
chodu pedálem. Elektricky ohřívané, nastavitelné termostatem.
balící zařízení na čisté prádlo
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Vozík regálový na 34 GN 1/1. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných
profilů 25x25mm. Vodící lišty s patry po 75mm, ve tvaru "C" zamezující naklopení
nádoby při zakládání, se zvýšením na koncích. Vhodné pro GN nádoby 1/1, 1/2 a 1/3. 4
otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125mm s plastovými nárazníky.
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Nerezový regál, 5x plná police

Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301).
Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301).
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Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na
polici.

Plastové police jsou snadno
vyjimatelné a jejich rozměr
umožňuje mytí v průmyslových
myčkách nádobí v koši o
rozměru 500x500x110mm

2926

500

1700

0

0

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

3/5

DSS SLATIŇANY - PRÁDELNA

124

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Průmyslová pračka, min. kapacita 25 kg (1:10). Konstrukce z nerezové oceli.
Kontrola elektronickým mikroprocesorem, min. 99 programů praní, z toho 16 pevných a
83 volitelných ze všech proměnných (teplota, čas, rychlost otáček, prodlevy mezi
otáčkami). Zcela regulovatelné hladiny vody. 3 vstupy vody (teplá + studená +
upravená). Grafická obrazovka pro sledování fází programů i pro vlastní programování.
Možnost připojení k PC pomocí volitelné sady.
Možnost programování z PC nebo přenášení programů. Až 7 signálů pro dávkování
chemie s měnitelným časem i odložitelným startem. Zásobník na prací prostředky se 4
oddíly: předpírka; praní; bělící prostředky; aviváž. Zavírání dvířek s pojistkou proti
samovolnému otevření. Motor se zabudovaným frekvenčním měničem. Možnost
snadného připojení automatického dávkovače pracího prostředku ze zadní strany
přístroje. Elektronicky řízené vyvážení prádla. Buben o pr. min. 770mm a hloubce
530mm. Min. 1000 ot.min, faktor G = 350.
Minimální požadavek na
materiál : AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301).
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Chladící skříň 130l, nerezové provedení, rozsah teplot -2+8°C, digitální termostat,
ventilované chlazení, 2 police, zámek dveří, chladivo R134a.

126

Kuchyňská linka s dřezem a stojánkovou baterií. Korpus a sokl skříněk bílé lamino bílé
tl.18mm, dvířka lamino bříza 1733 tl.22mm. Úchytky - madla, kovové, povrch hliník.
Pracovní deska z dřevotřískové desky, která je potažena dekorativním laminátem.
Tloušťka min. 38mm. Přední podélná hrana nahoře a dole zaoblena. Radius R3 mm.

1300

700

1000

128

Duplexní automatický změkčovač studené vody. Sestává ze dvou media tanků se
společným objemovým řídícím ventilem, který automaticky kontroluje “změkčovací”
proces, regeneraci ionexu, proplach náplně a přepínání z jednoho tanku na druhý.
Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok
doporučený max. 70 l/min (∆P ≤ 1 bar). Provozní výkon 4,2 – 1,9 m 3 /hod (záleží na
tvrdosti vstupní vody). Uspořádání systému duplex –střídavý. Regenerace katexového
lože protiproudová. Vstup / výstup 1", Tlak 2,0 – 8,0 bar, Teplota 2 – 45 °C, pH 5 – 10.
Tvrdost celková max. 43 °dH. Solankový tank - kapacita 225 kg tablet. soli. Množství
ionexu 70 l / tank. Ionexová pryskyřice silně kyselý katex. Pro filtraci mechanických
nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný filtr (100 μm). Připojení
vstupu / výstupu filtru – 6/4´´, délka a šířka filtru 35 a 13 cm, vzdálenost vstup / výstup
20 cm. Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod.

706

340

1524

-

Kč

1

-

Kč

21

-

Kč

510

560

720

-

Kč

1

-

Kč
Kč
Kč

21

-

Kč
Kč
Kč

-

Kč
Kč

-

Kč
Kč

129

Duplexní automatický změkčovač teplé vody. Duplexní provedení, dva tanky, s
objemovým kontrolním modulem, který automaticky řídí pracovní fáze změkčovače.
Střídavý provoz tanků duplexu zajišťuje plynulou dodávku změkčené vody a to i během
regenerace. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační
sůl. Regeneraci ionexu, proplach náplně a přepínání z jednoho tanku na druhý. Průtok
doporučený max. 35 l/min (∆P ≤ 1 bar). Provozní výkon 0,8 – 1,7 m3 / hod (záleží na
tvrdosti vstupní vody). Uspořádání systému duplex –střídavý. Regenerace katexového
lože protiproudová. Vstup / výstup 3/4" (1" adapter), Tlak 2,0 – 8,0 bar, Teplota 2 – 65
°C, Tvrdost celková max. 38 °dH. Solankový tank - kapacita 45 kg tablet. soli. Pro filtraci
mechanických nečistot ze vstupní vody do změkčovače je součástí ochranný filtr (100
μm). Připojení vstupu / výstupu filtru – 6/4´´, délka a šířka filtru 35 a 13 cm, vzdálenost
vstup / výstup 20 cm. Max. tlak 10 bar, max. teplota 70°C, průtok do 6 m3/hod.
Dodávka
Celková montáž, revizní zprávy, doprava zařízení, školení odbornou obsluhou
Demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud,
ekologická likvidace, doprava apod.
Celkem
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Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN
17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky 1,2mm, pracovní deska vyztužena
nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů
40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a
seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém
hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.
Uchazeč je povinen v nabídce (v tomto dokumentu) vyplnit sloupce "Výrobce" a
"Model".
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1. Úvod
1.1

Vstupní údaje

PD je zpracována na základě nabídky č. ANPrJ16/046. Tato profesní část řeší technologii prádelny. Jedná se o
rekonstrukci části stávajícího objektu kotelny na prádelnu. Projekt je zpracován na základě platné legislativy
(zmíněna dále), platné v České Republice v době vypracování projektu (tj. 12/2017).
Základní údaje
- Jedná se o prádelnu, která bude sloužit k praní prádla pro cely DSS Slatiňany
- Předpokládaná kapacita 1080 kg prádla týdně
- Prádlo bude – ložní, osobní prádlo klientů, pracovní oděvy zaměstnanci
1.2 Podklady pro vypracování projektové dokumentace
Podkladem pro vypracování PD:
- Výkres stavební části stávajícího stavu
- Kapacitní zadání
- Prohlídka stávající prádelny
- Jednání s investorem a generálním projektantem
1.3 Legislativa aplikovaná na prádelny
Při navrhování kuchyně byly respektovány následující zákony a vyhlášky:
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v
platném znění
- Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění a
hygienické požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů sociální péče v platném znění
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a zařízení
sociálních služeb.

2. Popis provozu
Prádelenský provoz je rozmístěn v 1. NP objektu bývalé kotelny společně s novým kuchyňským provozem, a
také se stávající plynovou kotelnou a rozvodnou tepla. Dispozice je tvořena vstupem se zádveřím, páteřní
chodbou, z které se vstupuje do jednotlivých místností prádelenského provozu.
2.1 Legenda místností
č. m.
1.01
1.02
1.03

Název místnosti
KANCELÁŘ, ŠATNA
ZÁDVEŘÍ
SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA

1.12

CHODBA

1.13

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

1.14

CENTRÁLNÍ ZMĚKČENÍ, SKLAD CHEMIE

1.15

SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA

1.16
1.17
1.18
1.39

MANDLOVNA
MYTÍ VOZÍKŮ
PRÁDELNA
SMĚŠOVACÍ STANICE
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3. Kapacitní propočty
3.1 Skladba praček a sušiček
Výskyt prádla za týden cca 1 080 kg. Z toho vyplývá cca 216 kg prádla za den při pětidenní pracovní ranní
směně.
Jsou zde navrženy čtyři velkokapacitní pračky o obsahu 20, 20, 12 a 16 kg na jeden prací cyklus. Při pěti
pracích cyklech za den dokážou pračky vyprat 340 kg prádla (při projednávání bylo nahlášeno pondělní
maximum cca 300 kg prádla), kapacita lze ještě navýšit prodloužením směny na 6 pracích cyklů, nebo
zavedením sobotní nebo odpolední směny.
Na velkokapacitní pračky navazují sušiče o kapacitě prádla 3x24 kg, které zvládnou za pět cyklů 360 kg prádla.

4. Popis navrženého prádelenského provozu
Provoz prádelny je rozdělen do několika funkčních celků, které na sebe plynule navazují.
4.1 Skladování
Sklady v prádelenském provozu jsou na špinavé prádlo (m. č. 1.03), kde se také bude provádět třízení prádla,
sklad čistého prádla (m. č. 1.15), sklad čisticích prostředků a chemie (m. č. 1.014), která se používají pro provoz
prádelny.
4.2 Namáčení prádla a mytí vozíků
Místnost (m. č. 1.17), určená pro třídění a případné namáčení prádla. Je vybavená dvěma namáčecími vanami,
vozíky na prádlo a umývadlem. Nachází se zde také kout na mytí a sanitaci vozíků.
4.3 Prádelna
V této místnosti (m. č. 1.18), se provádí praní velkoobjemového (ložního), osobního a zaměstnaneckého prádla.
Jsou zde umístěny tři pračky o obsahu prádla 2x20 1x 12 kg a hygienická bariérová pračka o obsahu prádla 16
kg, která se plní z místnosti namáčení. Místnosti je dále vybavena umývadlem, vozíky na prádlo, dřezem a
pracovním stolem.
4.4 Sušení a mandlování (žehlení) prádla
Zde se prádlo dosušuje, žehlí a skládá. Místnost je vybavená třemi sušičkami s kapacitou prádla 24 kg každá.
Pro žehlení prádla slouží válcový žehlič prádla, žehlicí prkno s vyhříváním a odsáváním pracovní plochy a
elektrickým vyvíječem páry s manuálním doléváním vody vč. stojánku a žehličky, stolem na balení prádla do
folie a umývadlem. V místnosti bude taky možnost dosušit prádlo na šňůrách. V místnosti se také nachází úsek
šití, který bude sloužit k drobným opravám prádla.
4.5 Sociální zázemí pro zaměstnance
V prostorách prádelny se nachází toto sociální zázemí pro zaměstnance: šatna zaměstnanců (m. č. 1.01), která
plní také funkci denní místnosti a kancelářského koutu, hygienické zázemí (m. č. 1.13). Předpokládáme, že v
prádelně budou zaměstnány jen ženy.

5. Doprava a manipulace
5.1 Doprava do objektu
Prádlo bude sváženo z jednotlivých oddělení DSS autem s krytým přívěsným vozíkem v pytlích na prádlo.
Příjem veškerého prádla do prádelny je realizován přes zádveří (m.č.1.02) do místnosti sklad špinavého prádla
(m.č.1.03). Prádlo musí být označeno a uchováno v pytlích. Suché prádlo v pratelných pytlích z textilu a mokré
prádlo v nepropustných.
5.2 Doprava po objektu
Celý objekt je řešen bezbariérově, aby se zde dalo pojíždět vozíky. Doprava čistého prádla z prádelny probíhá
ze skladu čistého prádla (m.č.1.15), přes chodbu (m.č.1.12) a zádveří (m.č.1.02) ven z objektu. Prádlo prochází
objektem tak, aby celý proces praní byl jednosměrný a nedocházelo ke křížení čistých a špinavých cest. Ze
skladu špinavého prádla (m.č.1.03), kde se prádlo také třídí, jde do místnosti namáčení (m.č.1.17), zde se část
prádla které je k tomu určeno namočí, a poté dále pokračuje buď přes bariérovou pračku, nebo do praček v
místnosti prádelny (m.č.1.18). Odtud se vyprané prádlo převeze do místnosti sušení a mandlování (m.č.1.16),
kde se vysuší, vyžehlí a zabalí a zabalené prádlo se uschová ve skladu čistého prádla (m.č.1.14), kde čeká na
distribuci ke klientům a zaměstnancům DSS. K manipulaci s prádlem slouží vozíky na prádlo.
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6. Odpady a škodliviny
Při procesu skladování namáčení, praní, sušení a žehlení vznikají tekuté odpady, teplo, pára a tuhé odpady.
6.1 Plynný odpad
Plynné odpady, to je hlavně pára a vlhkost je odsávána vzduchotechnickým zařízením a odchází potrubím
mimo objekt.
6.2 Kapalný odpad
Kapalný odpad od dřezů, praček, sušiček, žlabů, WC, sprch a umývadel je odveden komunální kanalizací.
6.3 Tuhý odpad
Tuhý odpad lze začlenit do Třídy 20 Komunální odpady. Odpad je začleněn dle Katalogu odpadů do těchto
skupin
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200139 Plasty
200140 Kovy
Komunální odpad jako jsou nevratné obaly, sklo, plechovky, papír a podobně bude tříděn a ukládán do
kontejnerů a pravidelně odvážen specializovanou firmou spolu s odpadem celého objektu.

7. Požadavky na energie
Instalovaný příkon silnoproud
Předpokládaný koeficient současnosti
Odhadovaná denní potřeba vody
Z toho teplé vody o teplotě 45°C

202,4 [kW]
0,85
4,5 m3
1,5 m3
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Prádelna

A

101

129

122

122

1.15
121

121

121

110

121

120

11

12

č. m.
1.01
1.02
1.03

Název místnosti
KANCELÁŘ, ŠATNA
ZÁDVEŘÍ
SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA

1.12
1.13
1.14

CHODBA
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
CENTRÁLNÍ ZMĚKČENÍ, SKLAD CHEMIE

1.15
1.16
1.17
1.18
1.39

SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
MANDLOVNA
MYTÍ VOZÍKŮ
PRÁDELNA
SMĚŠOVACÍ STANICE

B

C

107

107

1.18

D

127

109

E

(3000)

1.19

111 112

900
1 970

121

108

124

D

122

106

1.17

107

900
900
1 970 1 970

15 x 200 = 3 000

128

900
1 970

900
1 970

1.14

105

900
1 970

123

C

101

10

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

113

(3000)

700
1 970

103

104

9

A

(3000)

1.13
1.12

8

102

101

700
1 970

1.30

1.03

Kuchyně

900
1 970

800
1 970

900
1 970

126

1.01
B

900
1 970

1.02

101

101

900
1 970

125

7

(2000)

3

(3000)

2

900
1 970

26
20

1

1.21

E

101

119

121

1.22

114

107

1.16
F

107

F

107

1.39

115

115

118

G

116
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