Podklad pro zveřejnění předběžného oznámení podle ustanovení § 86 záko
55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 S
Název veřejné zakázky
Uveďte přesný název veřejné zakázky, který již nebude dále měněn

Zadavatel (přesný název)
Adresa sídla
IČ
Kontaktní osoba (jméno, tel., fax., e-mail)
Druh veřejné zakázky (stavební práce - dodávky - služby)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Stručný popis předmětu plnění
Uveďte stručně, co je předmětem plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky
CPV hlavního předmětu plnění
Zdroje financování (SR, EU, vlastní zdroje)
Pokud jde o dotace z fondů EU uveďte název programu a poskytovatele

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení:
Zpracujte stručné odůvodnění podle ustanovení § 86 odstavec (2) zákona způsobem podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených úko

Základní potřebou zadavatele, která má být splněním veřejné zakázky naplněna, je optimalizace techn
snížení spotřeby vody na praní prádla, snížení energetické náročnosti a zajištění dodávek vhodných pr

Popis předmětu veřejné zakázky: (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vhodných pracích prostředků pro všechny prací stroje v práde
úsporného systému na tunelovou prací linku KANNEGIESSER PT50 – 13BT. Celkové množství prádla vy
2011. Denní kapacita prádla v tunelové pračce je cca 4 000 kg. Prádlo se pere formou chemo-termodez
nutnosti její úpravy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s

Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace pře

Záměrem FN Brno je optimalizace praní prádla, a to konkrétně úspora nákladů spojených s celkovým o
prací prostředky se musí odrazit v ceně na 1 kg vypraného prádla.

Přepokládaný termín splnění veřejné zakázky: (zadavatel vymezí, kdy bude VZ splněna, buď konkrétním datem, nebo

Zahájení plnění předpokládá zadavatel neprodleně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Sml
dobu čtyř let s automatickým prodloužením o jeden rok, v případě, že kterákoliv ze smluvních stran ne
podmínek. Smlouva na dodávku energeticky úsporného systému bude uzavřena s vybraným dodavatel
následném úspěšném vyhodnocení kvality praní.

ho oznámení podle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění novely č.
55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Optimalizace procesu praní (prací prostředky + úsporné systémy)

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
652 697 05
Mgr. Lenka Glajchová, tel: + 420 532 232 708, e-mail: lglajchova@fnbrno.cz
dodávky
7 096 584,- Kč
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vhodných pracích prostředků pro všechny prací
stroje v prádelně Fakultní nemocnice Brno a instalace energeticky úsporného systému na
tunelovou prací linku KANNEGIESSER PT50 – 13BT. Součástí dodávky je bezplatné zapůjčení
dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním pracích prostředků.
leden 2013 (ihned po ukončení zadávacího řízení)
39831000-6 Prací prostředky, 42716000-8 Stroje pro praní, čištění a sušení prádla,
42716110-2 Zařízení pro praní prádla

vlastní zdroje zadavatele

ředběžného oznámení:

2) zákona způsobem podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

y: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených úkolů)

ním veřejné zakázky naplněna, je optimalizace technologie praní v prádelně Fakultní nemocnice Brno, tj.
rgetické náročnosti a zajištění dodávek vhodných pracích prostředků v odpovídajícím množství.

opíše předmět veřejné zakázky)

pracích prostředků pro všechny prací stroje v prádelně Fakultní nemocnice Brno a instalace energeticky
NEGIESSER PT50 – 13BT. Celkové množství prádla vypraného v tunelové pračce je cca 1 054 263 kg/rok
cca 4 000 kg. Prádlo se pere formou chemo-termodezinfekce při teplotě 60 stupňů Celsia v měkké vodě bez
akázky je bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním pracích prostředků.

adavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu VZ k naplnění potřeb zadavatele)

to konkrétně úspora nákladů spojených s celkovým ošetřením prádla. Úspora nákladů na veškeré energie a
praného prádla.

davatel vymezí, kdy bude VZ splněna, buď konkrétním datem, nebo časovým úsekem).

ě po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Smlouva na dodávku pracích prostředků bude uzavřena na
n rok, v případě, že kterákoliv ze smluvních stran neukončí platnost smlouvy dle sjednaných smluvních
rného systému bude uzavřena s vybraným dodavatelem neprodleně po ukončení ověřovacího provozu a

