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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka 

průmyslových praček 

  

 

Zadavatel  

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace 

Vítězslava Nezvala 87/14 

466 02 Jablonec nad Nisou 

IČ: 71220011 

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Ing. Hana Janatková 

Tel.: 725 475 050 

e-mail: ekonom@dd-jablonec.cz 

 

Předmět zakázky  
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks vysokootáčkových praček s minimální 

kapacitou 11 kg a 14 kg suchého prádla. 

 

 

Specifikace předmětu poptávky  

 

1. Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 11 kg suchého prádla 1ks  

 Odpružená konstrukce  

 Elektrický ohřev max. 10kW  

 Objem bubnu min. 105 litrů  

 Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) 

 Otáčky odstředění min. 1050 ot/min  

 Displej komunikace v českém jazyce 

 Materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  

 Hladina přenášené hlučnosti praní/ odstředění max. 65/80 dB (A) 

 Možnost napojení pro tekuté prací prostředky   

 Opožděný start výhodou 

 Výpustný ventil min. průměr 75 mm  

 Antishock systém / desinfekční praní  

 Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  

 Systém automatické úspory nezávisle na obsluze (přizpůsobení množství vody a 

energie na ohřev dle aktuální váhy prádla v pračce) 

 Možnost zkráceného praní 

 Velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 

365mm  
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2. Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 14 kg suchého prádla 1ks  

 Odpružená konstrukce  

 Elektrický ohřev max. 13kW  

 Objem bubnu min. 130 litrů  

 Frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) 

 Otáčky odstředění min. 1050 ot/min  

 Displej komunikace v českém jazyce 

 Materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  

 Hladina přenášené hlučnosti praní/ odstředění max. 65/80 dB (A) 

 Možnost napojení pro tekuté prací prostředky   

 Opožděný start výhodou 

 Výpustný ventil min. průměr 75 mm  

 Antishock systém / desinfekční praní  

 Automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  

 Systém automatické úspory nezávisle na obsluze (přizpůsobení množství vody a 

energie na ohřev dle aktuální váhy prádla v pračce) 

 Možnost zkráceného praní 

 Velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 

395mm  

 

 

 

Doba plnění  
Plnění předmětu zakázky musí být zahájeno nejpozději do týdne ode dne obdržení závazné 

objednávky a ukončeno dodáním a montáží nejpozději do 31. května 2015. 

 

 

Místo plnění  
Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, 

příspěvková organizace. 

 

 

Nabídková cena  
Nabídková cena v korunách českých stanovená uchazečem musí obsahovat veškeré náklady 

uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu, transport na 

přesné místo v zařízení (dle určení zadavatele) a instalaci.  

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude zpracována do tabulky cena bez 

DPH, sazba DPH a cena včetně DPH.  

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 

prokazatelný vliv na cenu předmětu. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena 

po dobu trvání smlouvy měněna.  

Veškeré náklady na zpracování a předložení nabídky jsou k tíži uchazeče. 
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Požadované dokumenty na zpracování nabídky  

 Cenová nabídka 

 Prohlášení o shodě 

 Potvrzení termínu plnění 

 

 

Termín možného zasílání písemných nabídek: do 20. 4. 2015 do 15 hodin.  

Způsob dodání nabídek: poštou nebo e-mailem v PDF formátu.  

Doručovací adresa: Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o., V. Nezvala 87/14, 466 02 

Jablonec nad Nisou, e-mail: ekonom@dd-jablonec.cz. Obálky označit heslem „Pračky – 

neotvírat“. 

 

Otevření obálek a hodnocení zaslaných písemných nabídek včetně doručených e-mailových 

nabídek proběhne 21. 4. 2015 a vítěz bude vyrozuměn.  
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