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 VÝZVA  

k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace  

dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných  

zakázkách (dále jen „ZVZ“)  

 

Evidenční číslo zakázky: LDN 002/2017VZMR 

 
 

Zadavatel - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví  tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 

 

"Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – dodávka prádelenských služeb s údržbou 
veškerého prádla“ 

 
 
V souladu s ustanoveními § 27 odst. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů se pro toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou ustanovení 

odst. (1), (2) a (3) § 6 tohoto zákona. 

 

 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 
 

Název:  Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví  

Právní forma:  Příspěvková organizace  

Sídlo:  Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

IČ:   00190560  

Zastoupen:    Mgr. Jana Tomšů, ředitelka  

Kontaktní osoba:  Ing. Alfréd Mede, vedoucí PTÚ 

Tel:  +420 466 680 325  

e-mail:  mede@ldn-rybitvi.cz 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č. 710 

 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou dle § 18 odst. 5 ZVZ.  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka  prádelenských služeb pro LDN Rybitví dle níže 

uvedené specifikace na dobu 3 let. 
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Kód CPV 9831 / 98310000-9 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění prádelenských služeb spočívající v praní prádla a 

případném chemickém čištění prádla. Tyto služby dále zahrnují  zejména svoz prádla od 

objednatele, třídění prádla podle stupně znečištění a třídění prádla pro chemické čištění, praní 

prádla a případné chemické čištění prádla, sušení prádla, zajištění vysprávky prádla, žehlení a 

mandlování prádla, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz prádla zpět  k objednateli, 

vybavení objednatele manipulační technikou, při dodržení hygienických podmínek stanovených 

vyhláškou 306/2012 Sb. Tyto služby jsou dále  uváděny jen jako „Služby“.  

Odvoz prádla od objednatele a dodání vypraného prádla zajistí dodavatel Služeb 1x denně, 5 dní 

v týdnu (pondělí – pátek) do 10:00 hodin. 

Vyprání prádla zajistí dodavatel Služeb do 24 hodin od převzetí u objednatele. Znečištěné prádlo 

převzaté dodavatelem Služeb poslední pracovní den v týdnu, bude dodáno objednateli 1. pracovní 

den v následujícím týdnu. 

Doba po kterou nebude prováděno praní prádla (z důvodu svátků, pracovního volna atd.) je max. 2 

dny v týdnu. 

Případné reklamace budou řešeny odvozem reklamovaného prádla dodavatelem Služeb zpět do 

prádelny a odstraněny do 24 hodin (příští zavážka). 

Dodavatel bude provádět třídění vypraného prádla tak, aby poškozené prádlo bylo vráceno 

objednateli odděleně od ostatního nepoškozeného prádla. 

Sběr špinavého prádla u objednatele zajistí objednatel do přepravních prostředků dodavatele 

služeb po odděleních. Na přepravních prostředcích budou označení původce prádla (oddělení 

A,B,C,D, personál atd.). 

 

Špinavé prádlo rozdělí objednatel dle následujících skupin: 

 

- Kontaminované (INFEKČNÍ) prádlo  - modrý pytel igelit (min. 0,08mm) 

Označení: LDN + oddělení (A,B,C,D)  

 

- Rovné a skládané prádlo (ložní prádlo) - látkový pytel  

Označení: LDN + oddělení (A,B,C,D, ambulance)  

 

- Personální prádlo    - látkový pytel 

Označení: LDN + oddělení (A,B,C,D, ambulance) – „PERSONÁLNÍ“ 

 

- Klientské prádlo     - látkový pytel 

Označení: LDN + oddělení (A,B,C,D) – „KLIENTSKÉ“ 
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Předání a převzetí prádla bude organizováno ve svozovém místě LDN Rybitví. Služby budou 

realizovány Dodavatelem pro zdravotnická oddělení (A, B, C, ambulance), sociální oddělení (D) a 

pro ambulanci (AMB) LDN Rybitví. Každé oddělení předá Dodavateli prádlo v jednom přepravním 

zařízení (kontejneru).  Dodavatel je povinen prádlo po vyčištění opět rozdělit po výše uvedených 

odděleních. 

Převzetí prádla bude  písemně potvrzeno. Písemné potvrzení slouží jako podklad pro vyúčtování 

odměny Dodavatele, bez písemného potvrzení nebude odměna zaplacena. 

 

Celkové množství prádla tvořící předmět veřejné zakázky : 

 

Kontaminované (INFEKČNÍ) prádlo   - 9000 kg/rok  - 27 000 kg/3roky 

Rovné a skládané prádlo (ložní prádlo)  - 35 000 kg/rok - 105 000 kg/3roky 

Personální prádlo    - 1000 kg/rok  - 3000 kg/3roky 

Klientské prádlo     - 500 kg/rok  - 1500 kg/3roky 

Oprava prádla      - 100 hod./rok  - 300 hod./3roky 

 

Rozsah výzvy: 

Zadávací dokumentaci tvoří: 

- tato výzva 

- příloha č. 1 – krycí list nabídky  

- příloha č. 2 – vzor „Čestné prohlášení“ 

- příloha č. 3 – Návrh smlouvy 

 

Zadávací dokumentace je poskytnuta osloveným zájemcům a je také zveřejněna na internetové 

adrese zadavatele www.ldn-rybitvi.cz. 

 

 
3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 700 000,- Kč bez DPH po dobu trvání smlouvy 3 
let. 

 

 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění: po podepsání smlouvy o dílo tj. od 1. 4. 2017 

Smlouva bude uzavřena na 3 roky do 31.3.2020 

 

Místem plnění veřejné zakázky:  

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  
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5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 17.3.2017 do 8:00 hod.  
 
Místem pro podání nabídek je:  

a) doporučeně poštou na adresu: 

   Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

   Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

 

b) osobně na adresu:  

   Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

   Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví  

  ve dnech pondělí až pátek 7 – 15:30 hodin  

 

Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat 

oznámení a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky:  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“  

"Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – dodávka prádelenských služeb s údržbou veškerého 
prádla“ 

 

 
6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů 

Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle ust. § 74  odst. 1) ZVZ.  

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené dále pod body 6.2. – 6.3. budou 

zadavatelem požadovány pouze po uchazeči, se kterým bude uzavírána smlouva, a to v 

originále nebo úředně ověřené kopii.  

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.  

 

Pokud budou některé činnosti prováděny prostřednictvím subdodavatele, zadavatel rovněž 

požaduje předložení dokladů o prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu bodů 6.1. – 6.4.. 

 

6.1. Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce  

Uchazeč prokáže splnění veškerých kvalifikačních předpokladů pro účely podání nabídky dle § 86 

odst. 2 zákona 134/2016 Sb. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že 

splňuje zadavatelem níže požadované kvalifikační předpoklady (6.2.- 6.4.).  

Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří 

přílohu č. 2 této výzvy.  
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6.2. Základní kvalifikační předpoklady - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy 

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZVZ 

způsobem dle ust. § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZVZ.  

 

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy  

Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 77 písm. 1 ZVZ. Dodavatel tak 

předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence; 

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky.  

Dle § 86 odst. (2) dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky. 

 

 

6.4. Technické kvalifikační předpoklady - doklady předkládá uchazeč jako součást nabídky  

 

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání odborných schopností a 

zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. 

 

Zadavatel požaduje doložit technickou kvalifikaci uchazeče následovně: 

 

1) Doložením seznamu  významných prádelenských  služeb poskytnutých za poslední 3 roky 

před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 

objednatele. 

2) Doložením čestného prohlášení o splnění provozních požadavků na prádelnu, kde budou 

požadované prádelenské služby realizovány, dle oborové specifikace OS 80-03. 

 
 
 

7. Hodnotící kritérium 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky - 

nejnižší celková nabídková cena bez DPH po celou dobu trvání smlouvy(3 let) za 

předpokládané množství prádla dle bodu 2 této výzvy.  
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8. Zadávací lhůta 

 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 

 

 

9. Obchodní a platební podmínky 

 

9.1. Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy o 

dílo, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.  

9.2. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého 

návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené 

minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do 

svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o 

ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění 

zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.  

9.3. Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady (včetně případných plateb v cizí měně, cla, náklady na pojištění, na bankovní služby,  

  apod.) uchazeče vzniklé v souvislosti s realizací předmětu dodávky. Cena může být měněna pouze 

v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.  

 

 

10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

10.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v 

českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v 

krycím listu (příloha č. 1 této výzvy) a v návrhu smlouvy. 

   

11. Požadavky na zpracování nabídky 

11.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a to včetně 

požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka nebude 

obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně 

příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.  
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11.2. Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje 

Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů: 

11.2.1. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek se vzestupnou kontinuální řadou.   

11.2.2. Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny (odpovídá ceně ve smlouvě) a dalších 

údajů (příloha č. 1).  

 Uchazeč ke Krycímu listu přiloží do nabídky „Položkovou cenovou nabídku “ – 

členění po skupinách ( infekční, ložní atd.) dle bodu 2 této výzvy na 1 kg prádla bez 

DPH 

11.2.3. Doklad o splnění kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení (příloha č. 2).   

11.2.4.  Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů 

11.2.5 Návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.  

11.2.6. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k 

předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky.  

 

12. Dodatečné informace 

Zadavatel poskytne dodatečné informace vyžádané písemně u kontaktní osoby zadavatele a 

předané klasickou poštou nebo mailovou poštou. Zadavatel odpoví nejpozději do čtyř pracovních 

dnů před termínem odevzdání nabídky. Na dotazy podané později než sedm pracovních dní před 

odevzdáním nabídky nemá zadavatel povinnost odpovědět. 

Kontaktní osoba k dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: Ing. Alfréd Mede číslo telefonu:  

773273112, email:  mede@ldn-rybitvi.cz 

 

13. Další informace a údaje 

 

- zakázka je realizovaná v souladu s § 18 odst. 5 zákona v režimu výběrového řízení, na něž se 

nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona (pojmy či postupy 

použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v 

zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a dále z důvodu 

zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a   v žádném případě je nelze 

vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona, 

- nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena, 

- dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, 

- variantní nabídku zadavatel nepřipouští  
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- zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její 

zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude 

hodnotit, 

- ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní 

vztah, 

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

 

Nabídky mohou podávat i neoslovení uchazeči o veřejnou zakázku. 

 

Otevírání obálek (vyhodnocení nabídek)  je neveřejné a proběhne do 20.3.2017. 

 

 

 

 

V Rybitví dne 9.3.2017 

  

  Mgr. Jana Tomšů 

             ředitelka LDN 

 

 

 

 

Přílohy  

Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy:  

- příloha č. 1 – krycí list nabídky (bude vloženo do nabídky) 

- příloha č. 2 – vzor „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ (bude vloženo 

do nabídky) 

- příloha č. 3 – Návrh  smlouvy (bude vloženo do nabídky)  
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