Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem

„Praní

prádla pro zdravotnické zařízení“

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DOTAZY UCHAZEČŮ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Zadavatel:
Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, IČ: 00128601
DOTAZ UCHAZEČE

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Dle bodu 1.3. jsem pochopila, že svoz
prádla se bude provádět 2x týdně ve
stanovených dnech a objednatel není
tudíž povinen Objednávku učinit.

Smlouva je rámcová, bude naplňována dílčími
objednávkami, těmi se rozumí dle čl. I. bodu 1.3
návrhu smlouvy, soupisy při předávání prádla –
k uzavření dílčí objednávky (smlouvy) dojde předáním
prádla zároveň se soupisem o množství prádla
předaného k vyprání. Ve stanovených dnech (2x
týdně) bude automaticky připraveno prádlo k praní, a
to při běžném provozu objednatele. Pro případy
neočekávaného přerušení provozu (havárie), svátku
připadajícího na den svozu apod. si objednatel vyhradil
právo „neučinit“ objednávku, o tomto bude samozřejmě
dodavatele předem informovat.

Předání špinavého/čistého prádla
 manipulace : Je nákladová
rampa?

Předávání prádla probíhá v budově Městské polikliniky
v suterénu, není zde nákladová rampa, ale je k využití
nákladový výtah ústící na chodník před budovou, je
zde také vyhrazené parkovací místo pro automobil
v délce 7 metrů.



baleno příjem/výdej (v čem a jak
předáno)?

Balení prádla je dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, (viz
zadávací dokumentace) nutné v omyvatelných nebo
pratelných obalech. Městská poliklinika předává prádlo
v PVC pytlech na jedno použití. V případě návrhu
dodavatele služeb, může využít jiný způsob
respektující vyhlášku. Prádlo předává i přebírá k tomu
pověřený zaměstnanec Městské polikliniky.

Balení prádla - dle bodu 2.11 požadavek
na balení prádla
 objednatel bude požadovat
rozdělení prádla dle ordinací nebo
celkové balení pro
polikliniku?
 pokud bude prádlo pod
poliklinikou bude se dále
rozdělovat třeba na osobní a
ložní?

Objednavatel bude zasílat prádlo roztříděné na:
a) prádlo ložní,
b) osobní – zdravotnické,
c) prádlo ze stravovacího provozu.
Takto roztříděné ho bude požadovat zpět.

Dle bodu 8.7 o likvidaci či uložení
veškerých odpadů
Žádám o specifikaci možných odpadů?

V úvahu přicházejí pouze plastové pytle, ve kterých se
převáží použité prádlo z Městské polikliniky.
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