
kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle §2079 a násl. a § 2193 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
IČ 008 49 081 
DIČ CZ00849081
se sídlem Paseka 145, 783 97 Paseka
zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947 
jejímž jménem jedná ..........................................................................

(dále jen „Odběratel“)

a

společností CHRISTEYNS s.r.o.
IČ 267 97 283 
DIČ CZ26797283
se sídlem Vítovská 453/7, 742 35 Odry
zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25484 
jejímž jménem jedná .................................

(dále jen „Dodavatel“)

takto:

I.
Preambule

1.1 Smlouva je uzavřena na základě předložené nabídky Dodavatele ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávky pracích prostředků 2019 - 2020“, vedené 
pod č. j.: 201810_01 a rovněž v souladu s podmínkami této zakázky.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Dodavatel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje Odběrateli:
a) dodávat opakovaně na určené místo prací prostředky, uvedené ve Specifikaci 

pracích prostředků (Příloha č. 4), pro všechny prací stroje v prádelně Odběratele 
(dále jen „Prostředky“),

b) bezplatně zapůjčit dávkovači zařízení s automatickým dávkováním Prostředků 
(dále jen „Dávkovači zařízení“),

c) provádět bezplatný servis Dávkovacího zařízení a technické zajištění po celou 
dobu instalace.

2.2 Dodavatel prohlašuje, že Prostředky splňují podmínky zák. č. 356/2003 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v



platném znění a navazující vyhlášky a zák.č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění.

III.
Dávkovači zařízeni a servis

3.1 Dodavatel prohlašuje, že dávkování Prostředků na dávkovacím zařízení bude po 
celou dobu platnosti smlouvy odpovídat dávkování uvedenému v Tabulce 
dávkování, na základě které byl prováděn test praní v rámci veřejné zakázky na 
výběr Dodavatele. Tabulka dávkování pro test je přílohou č. 5 a současně nedílnou 
součástí této smlouvy.

3.2 Dodavatel bude Odběrateli zdarma (s výjimkou případů kdy dojde k poškození 
dávkovacího zařízení vinou Odběratele) poskytovat po dobu platnosti této 
smlouvy servis jím dodaného Dávkovacího zařízení svým vlastním technickým 
personálem.

3.3 Provedení kontroly bude písemně potvrzeno.

3.4 Dodavatel prohlašuje, že na Dávkovacím zařízení provedl před uzavřením této 
smlouvy pravidelnou preventivní technickou prohlídku v rozsahu dle vnitřních 
směrnic Dodavatele a technických požadavků na zařízení.

3.5 Dodavatel se zavazuje provést v případě poruchy na Dávkovacím zařízení 
bezplatně opravu včetně výměny vadných dílů zdarma do 48 hodin od jejího 
telefonického nahlášení oprávněným zástupcem Odběratele. V případě drobných, 
snadno odstranitelných závad bude Dodavatel jejich odstranění vždy přednostně 
koordinovat s oprávněným zástupcem Odběratele tak, aby závada byla odstraněna 
s vynaložením minimálních nákladů jak ze strany Odběratele, tak i ze strany 
Dodavatele. Odběratel poskytne při odstraňování závad na Dávkovacím zařízení 
maximální součinnost.

3.6 Dodavatel bezplatně vyškolí bezodkladně po uzavření této smlouvy pověřené 
osoby Odběratele podle předchozí dohody s oprávněným zástupcem Odběratele 
k ovládání a manipulaci s Dávkovacím zařízením i Prostředky.

3.7 Na dávkovacím zařízení Dodavatele smí provádět zásahy výhradně oprávnění 
zástupci Dodavatele nebo Dodavatelem předem pověřené a proškolené osoby 
Odběratele. Dodavatel neručí za škody způsobené Odběrateli nebo třetí straně v 
důsledku neodborného nebo svévolného zásahu nebo nastavení na Dodavatelem 
dodaném Dávkovacím zařízení neoprávněnou osobou.



IV.
Platební podmínky

4.1 Smluvní strany sjednaly, že jednotková cena za 1 kg vypraného prádla činí pro 
jednotlivé druhy prádla částku ve výši dle Cenové nabídky Dodavatele, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 3).

4.2 Jednotková cena uvedená v odst. 4.1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací dodávek za podmínek DDP — sklad prádelny Odběratele a 
s provozem dávkovači ho zařízení. Jednotková cena je stanovena jako nejvýše 
přípustná, překročit její výši je možné pouze v případě změny právních předpisů 
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Dodavatel bude garantovat nabídnutou cenu za prací prostředky, vztaženou na 
ekonomiku praní, po celou dobu trvání smlouvy.

4.3 Kupní cenu je Odběratel povinen uhradit Dodavateli na základě faktury — 
daňového dokladu. Dodavatel vystaví Odběrateli fakturu na základě měsíčního 
vyúčtování, přičemž vyúčtovaná částka bude vypočtena jako součin množství 
vypraného prádla dle údajů Odběratele za období předcházejícího kalendářního 
měsíce a jednotkové ceny uvedené v odst 4.1 této smlouvy s příslušnou sazbou 
DPH.

4.4 Smluvní strany se dohodli, že Odběratel nebude Dodavateli poskytovat jakékoli 
zálohy na úhradu kupní ceny.

4.5 Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
náležitostí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a náležitostí 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

a) označení a číslo;
b) označení smluvních stran;
c) důvod fakturace, přesné označení předmětu prodeje;
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti;
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění;
g) částka k úhradě v české měně (Kč).
h) přílohou daňového dokladu bude předávací protokol podepsaný zástupci 

obou smluvních stran

4.6 Splatnost faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na podatelnu 
Odběratele. Daňový doklad musí být doručen Odběrateli nejpozději do 3 dnů od 
data jeho vystavení. Odběratel akceptuje fakturu Dodavatele v elektronické 
podobě doručenou na adresu: fakturace@olupaseka.cz.

4.7 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad — 
fakturu, pokud nebude obsahovat požadované náležitosti nebo pokud bude
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obsahovat nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu — faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti dle předchozího odstavce. V případě 
neoprávněného vrácení daňového dokladu — faktury skončí lhůta splatnosti dle 
ustanovení čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy, ne však dříve, než 5 pracovních dnů ode 
dne, v němž Dodavatel prokazatelně oznámí Odběrateli neoprávněnost vrácení 
daňového dokladu — faktury.

4.8 Povinnost uhradit Dodavateli cenu vyúčtovanou příslušných daňových dokladem 
je ze strany Odběratele splněna dnem odpisu příslušné částky z účtu Odběratele na 
účet Dodavatele.

4.9 Dodávky budou realizovány na základě emailové objednávky na email: 
info@christeyns.cz nebo faxové objednávky na číslo +420 556 731 111 nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

V.
Dodací podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Dodavatele je povinen dodat Odběrateli Dávkovači zařízení nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne ukončení zadávacího řízení.

5.2 Dávkovači zařízení zůstávají po celou dobu trvání této smlouvy ve vlastnictví 
Dodavatele a jsou na základě této smlouvy poskytovány Odběrateli bezúplatně do 
výpůjčky.

5.3 Vlastnické právo k Prostředkům a nebezpečí škody přechází na Odběratele v 
okamžiku podpisu dodacího listu Odběratelem.

5.4 Odběratel se zavazuje, s péčí řádného hospodáře, po celou dobu starat o do jeho 
péče svěřené Prostředky jako o své vlastní a po tuto dobu se zavazuje Dodavateli 
nahradit škody, které mu na nich způsobil nebo případnou ztrátu a zavazuje se 
Dodavateli nahradit i škody či ztrátu v případě živelní události.

5.5 Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli aktuální technické a bezpečnostní 
listy a dokumentaci ve smyslu příslušných zákonů. Dodavatel se zavazuje 
poskytovat aktuální technické a bezpečnostní listy rovněž v elektronické podobě a 
zasílat nové verze v případě změn.

5.6 V případě nemožnosti plnění ze strany Dodavatele, je Dodavatel povinen bez 
prodlení písemně uvědomit Odběratele o přerušení dodávek. Odběratel je 
oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat věci od jiného Dodavatele za 
ceny obvyklé (náhradní plnění). Rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi 
cenami sjednanými touto smlouvou a cenami náhradního plnění, uhradí Dodavatel 
Odběrateli do 14 dnů od dodání náhradního plnění na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Odběratelem.
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VI.
Pojištění

6.1 Dodavatel odpovídá za škody způsobené třetí osobě vzniklé v souvislosti s 
plněním této smlouvy. Za tímto účelem má Dodavatel uzavřenou pojistnou 
smlouvu platnou po celou dobu realizace smlouvy na pojištění škod způsobených 
při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 4 mil. Kč.

VII.
Záruky

7.1 Dodavatel odpovídá po dobu záruky za vady Prostředků, Dávkovacího zařízení 
způsobené při výrobě nebo dopravě. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené 
Odběrateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného použití Prostředků, 
Dávkovacího zařízení ani za škody, které vznikly Odběrateli nebo třetí straně v 
důsledku neoprávněného zásahu, nedodržení pokynů pro nakládání s 
nebezpečnými látkami nebo zásad bezpečnosti práce.

7.2 V případě reklamace zboží z důvodu pochybností o kvalitě nebo obsahu dodávky 
bude zboží obratem vyměněno za jiné, které nebude vykazovat obdobné závady, 
bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení.

VIII.
Sankce

V případě, že Dodavatel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, je 
povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ceny z nedodaného 
zboží za každý den prodlení.

V případě prodlení Odběratele s placením faktury za dodané zboží je Odběratel 
povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené 
částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty. Odběratel je oprávněn, zejména v případě, kdy Dodavatel ve stanovené 
lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst pohledávku na zaplacení 
smluvní pokuty oproti pohledávkám Dodavatele za Odběratelem.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX.
Trvání smlouvy a její ukončení

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

8.1

8.2

8.3

8.4



9.2 Odběratel je však oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel je 
opakovaně v prodlení s plněním termínu. Odběratel je oprávněn okamžitě ukončit 
smluvní vztah, jestliže dojde v průběhu plnění ke zhoršení kvality dodávaných 
prostředků, a Dodavatel nesjedná nápravu ani po písemném upozornění 
Odběratele. Ukončení musí být provedeno písemně se zdůvodněním, proč 
k tomuto aktu došlo.

9.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se Odběratel dostane 
do prodlení s úhradou kupní ceny vyúčtované dle ust. čl. IV. této smlouvy delšího 
60 dnů od její splatnosti.

9.4 Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání 
důvodu. V takovém případě je stanovena dvouměsíční výpovědní lhůta, která 
začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po dni podání výpovědi.

9.5 V případě ukončení této smlouvy provede Dodavatel demontáž jím dodaného 
Dávkovacího zařízení v majetku Dodavatele ve stanoveném termínu na své 
náklady a tak, aby nedošlo k omezení provozu Odběratele. Odběratel se za tímto 
účelem zavazuje umožnit kdykoli v pracovní době přístup pověřených osob 
Dodavatele do svých provozních prostor.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Odběratel a Dodavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v 
této smlouvě uvedených a neposkytnout tuto smlouvu třetím osobám.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze 
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami.

10.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky a Technické podmínky 
(příloha č. 1 a příloha č. 2). V případě nesouladu některých smluvních ujednání 
s těmito podmínkami, platí ustanovení uvedená v těchto podmínkách.

10.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Odběratele Dodavatel výslovně souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

10.4 Odběratel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv 
zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Odběratel se tímto zavazuje smlouvu 
uveřejnit v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

10.5 Dodavatel je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit Odběrateli, které 
informace, obsažené v této Smlouvě považuje za Obchodní tajemství dle § 9 odst.l 
z. č. 106/1999 Sb. a dle § 504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak 
neučiní, budou znečitelněny jen údaje v souladu se zákonem o registru smluv.



10.6 Dodavatel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů, 
stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční 
podpory.

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží 1 vyhotovení.

V Odrách dne 5. 12. 2018 V ...... ........................ dne.. U . W S

Přílohy:
-  Příloha č. 1 - Obchodnípodmínky
- Příloha č. 2 — Technické podmínky
- Příloha Č. 3 — Cenová nabídka
-  Pňloha č. 4 — Specifikace pracích prostředků
-  Pňloha c. 5 — Tabulka dávkování



Příloha č.5

Obchodní podmínky
Pro veřejnou zakázku: Dodávky pracích prostředků 2019 - 2020

1. Platební podmínky

1.1. Smlouva bude s vítězným uchazečem uzavřena na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2020.

1.2. Na daňovém dokladu bude specifikace dodaného přípravku, velikost balení, množství v kusech, číslo šarže, 
exspirace

1.3. Dodací listy budou dodány jako součást dodávky

1.4. Daňové doklady budou vystaveny se splatností 30 dnů

1.5. Zadavatel nepřipustí překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH

1.6. Zadavatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou, která činí 2 
měsíce

1.7. Vítězný uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného platebního a smluvního vztahu

1. Dodací podmínky

Dodávky budou realizovány na základě na základě e-mailové nebo faxové objednávky nejpozději do 10-ti 
kalendářních dnů ode dne doručení

2. Záruční podmínky

V případě reklamace zboží z důvodu pochybností o kvalitě nebo obsahu dodávky bude zboží obratem vyměněno za 
jiné, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení.

3. Další podmínky

3.1 Uchazeč uvede ve své nabídce schopnost garantovat nabídnutou cenu za prací prostředky, vztaženou na 
ekonomiku praní po celou dobu trvání smlouvy, s výjimkou změny sazby DPH

3.2 uchazeč přiloží ke své nabídce aktuální verzi bezpečnostních listů předmětného zboží podle platné legislativy. 
Zároveň v návrhu smlouvy uvede závazek poskytnout uvedené bezpečnostní listy v elektronické podobě a zasílání 
nových verzí v případě změn.

3.3 Pokud dojde v průběhu plnění ke zhoršení kvality dodávaných přípravků a dodavatel nesjedná nápravu ani po 
písemném upozornění odběratele, je odběratel oprávněn okamžitě ukončit smluvní vztah. Ukončení musí být 
provedeno písemně se zdůvodněním, proč k tomuto aktu došlo.

3.4 Pro specifikaci pracích prostředků uchazeč vyplní tabulku A, kde vyplňuje název daného typu přípravku, 
dodávané balení přípravku a cenu za balení přípravku bez DPH.

3.5 Po dodání nabídky do VZ uchazeč dohodne se zadavatelem termín a způsob provedení testu praní. Výsledky testu 
jsou součástí hodnocení nabídky uchazeče.

3.6 Pro provedení testu praní, kterým se prokazuje splnění deklarovaných hodnot uchazečem, musí uchazeč dodat 
množství přípravku pro 2 praní v programu praní bílého silně znečištěného prádla ( ne krev ano zvratky), 2 praní 
v programu barevného běžně znečištěného prádla a 2 praní v programu směsového, silně znečištěného prádla (krev, 
stolice, zvratky, moč,...). Pro praní budou připraveny odměmé válce, pro přesné nadávkování přípravků v ml



v jednotlivých fázích praní, které určí uchazeč. Dávkování do pracích cyklů může provádět samostatně i uchazeě sám 
za přítomnosti pracovníků zadavatele.

Množství jednotlivých přípravků uchazeč deklaruje vyplněním příloh zadávací dokumentace: příloha č. 3 ZD - cenová 
nabídka a Tabulka B -  Tabulka dávkování pro test.

3.7 Výsledky testu práni vyhodnotí komise zadavatele. Při tomto bude komise hodnotit

a) vyprání -  zdaje prádlo dokonale vyprané

b) zbytkové ph ve vzorku prádla z každé praní -  ph 6,7 -  7,3

Pokud dojde k situaci, že prádlo nebude dostatečně vyprané, případně, že vyprané a vymáchané prádlo nebude 
v předepsané toleranci ph, bude nabídka hodnocena jako nevyhovující a z hodnocení bude vyřazena.

3.8 Cenová nabídka uchazeče vychází z vyplnění přílohy č. 3 -  Cenová nabídka, zadávací dokumentace

3.9 Uchazeč vyplňuje v příloze č. 3 a tabulce A pouze modré pole

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a budou uchazečem zapracovány do 
návrhu kupní smlouvy.



příloha č. 4

Technické podmínky
POŽADAVKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Pro podání nabídky do veřejné zakázky musí dodavatel splnit následující technické podmínky - 
požadavky

1. Požadavek -  kapalné prací prostředky s automatickým dávkováním

Kapalné prací prostředky musí splňovat:

Vysokou prací a bělící účinnost, nízkou pěnivost a rychlou rozpustnost 
Dezinfekční účinky -  nutné doložit nezávislou laboratorní expertizou (hodnocení v ČR) 
Minimalizovat vznik vápenných úsad v prádle, pračkách a potrubí odpadních vod 
Neutralizaci textilií, což má za následek prodlouženou životnost prádla a zamezení 
alergických reakcí uživatele
Nesmí obsahovat fosfáty, perboritany a sloučeniny chlóru

2. Požadavek na složení kapalných pracích prostředků

Alkalická a sekvestrační přísada pro eliminaci tvrdosti vody, zabraňující usazování 
anorganických látek
Hlavní prací prostředek s obsahem mýdla a optických zjasňovačů 
Bělící prostředky na bázi peroxidu vodíku s dezinfekčním účinkem 
Koncentrovaná tenzidová (s obsahem víc jak 60 % tenzidů) prací přísada s detergenčními 
účinky na silná znečištění
Neutralizační prostředek s deinkrustačním účinkem

3. Požadavek na dávkovači systémy kapalných pracích prostředků

Dávkovači systémy budou dodavatelem poskytnuty bezplatně bez podmínek výše odběru 
pracích přípravků pro pračky:
a) hygienická pračka Primus FXB 240 -  24 kg
b) hygienická pračka HM 330 -  33 kg 
c jhygienická pračka PCH 63 -  70 kg

Napojení dávkovačích systémů přímo na pračku

4. Servis a poradenství

Jedná se o hodnotící kritérium. Dodavatel se zavazuje minimálně

Provádět minimálně 1 x ročně školení pracovníků prádelny se zacházením z pracími 
prostředky a poznatky z oblasti praní prádla a odstraňování skvrn 
V technologické oblasti mít trvalý kontakt s obsluhou prádelny a tím reagovat na podněty, 
upravovat skladbu programů v závislosti na výsledcích praní



Řešit speciální požadavky na odstraňování skvrn z prádla, na nutnost zvýšené dezinfekce 
prádla -  provést úpravy minimálně do 48 hodin (pracovní dny)
Nastavením dávkování musí dodavatel zohledňovat různé textilní materiály s cílem prodloužit 
životnost prádla a dodržet ekonomiku praní 
Provádět bezplatný servis s výměnou náhradních dílů
Řešit nahlášenou opravu dávkovačích systémů nejpozději do 48 hodin (pracovní dny) 
Bezplatné seřízení dávkování pro zajištění ekonomiky praní minimálně 4 x ročně

5. Všeobecné požadavky

Součástí dodávky pracích prostředků jsou testy o schválení produktů příslušným orgánem 
státní správy ČR, bezpečnostní listy a technické listy ke všem nabízeným produktům 
Uchazeč k nabídce doloží informační listy přípravků, z nichž jsou patrné parametry přípravků.



příloha č. 3

Cenová nabídka

Požadované (potřebné) množství jednotlivých pracích prostředků (jako vzorky) pro možnost 
dvojího otestování každého pracího programu v litrech

Cena celkem v Kč bez DPH 74,48 44,32 24,26 66,99 12,53

* požadované pH 6,7 - 7,3 III

Poznámka: dávky zadávat v ml na kg prádla lil

průměrná cena v Kč bez DPH za kg vypraného prádla (hodnotící kritérium) 1,55

Identifikace uchazeče

Název:

Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče či v zastoupení

Jméno a příjmení podepsané osoby (hůlkovým písmem)



tabulka A

Specifkace pracích prostředků

popis specifikace Název balení v kg
cena za balení v 

Kč bez DPH
cena za kg 

v Kč bez DPH

1. Alkalická a sekvenční prací přísada

Pro stabilizací tvrdosti vody a zvýšení pH prací lázně, pro praní všech 
druhů tkanin s výjimkou jemných tkanin a vlny, sekvestrační složky 
zabraňující tvorbě anorganických usazenin na vnitřním povrchu 
pračky a inkrustací na prádle i při praní ve velmi tvrdé vodě.

Power Perfect 260

2. Tenzidová prací přísada

Obsah vysoce účinných povrchově aktivních látek, detergenční 
účinnost vůči všem nečistotám včetně tukových, obsah složky 
zabraňující opětovnmu usazování špíny na tkanině, opticky zjasňující 
přísady

Dual 100 OB 200

3. Bělící prostředek na bází peroxidu vodíku

Bělící prostředek na bází peroxidu vodíku, na všechny druhy tkanin 
včetně barevných s výjimkou vlny, nylonu a polyamidu, optimální 
bělící účinnost od 70 C. Hydrox/Personril 222

4. Prací přísada s enzymy

Vysoce účinná prací přísada, obsah směsi enzymů a neoiontových 
povrchově aktivních látek, odstranění skvrn od organických tuků, 
olejů a bílkovin. Muían Spirit 20

5. Kyselý prostředek na neutralizaci alkalinity

Pro všechny trypy prádelen, pro předposlení nebo poslední máchání 
na neutralizaci zbytkové alkality.

Neutracitric 24

I

Poznámka: doplnit pouze modré políčka

Identifikace uchazeče______________________________

Název:

Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
či v zastoupeni____________________________________

Jméno a příjmení podepsané osoby (hůlkovým písmem)



tabulka B

Tabulka dávkování pro test

Prací stroj: PRIMUS FXB 240

Program

č. 33

bílé silně znečištěné (ušpiněné 

stolicí, stravou, případně léky - 

ne krev ani zvratky)

č. 34

barevné běžně (ušpiněné 

stravou případně léky)

í .  35

směsové silně znečištěné (krev, 

zvratky, stolice, moč)

plněni

pračky

24

24

24

Kroky programu

předmáchání 15°C 

předmáchání 15°C 

předpírka 40°C 

hlavní praní 90“C 

máchání 

máchán!

poslední máchání

předpírka 40”C 

hlavní praní 90”C 

máchání 

máchání

poslední máchání

předmáchání 15°C 

předmáchání 15°C 

předmáchání 15°C 

předpírka 40°C 

hlavní praní 90°C 

máchání 

máchání

poslední mácháni

Prací prostředek 1 2 3 4 5

Název Power Perfect Dual 100 OB Hydrox/Personril Muían Spirit Neutracitric

cena za kg

hustota (g/ml)

cena za litr

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku

dávka v ml/pračku

dávka celkem v ml

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku

dávka v ml/pračku

dávka celkem v ml

dávka v ml/pračku 

dávka v  ml/pračku 

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku 

dávka v ml/pračku

dávka v ml/pračku

dávka celkem v ml

Poznámka: dávky zadávat v ml na náplň pračky (24kg) II! 

Poznámka: doplnit pouze modré políčka

Identifikace uchazeče_________________

N ázev:

Datum a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče či v  zastoupeni

Jméno a příjmení podepsané osoby
(hůlkovým písmem)


