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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Irena Vondráčková
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
27.07.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Pořízení DHMM – Domov pro seniory Trutnov
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se záměrem Domova pro seniory Trutnov pořídit dlouhodobý hmotný
movitý majetek, tj. průmyslovou pračku Primus FX105, kapacita na 10,5 kg
prádla, elektrický ohřev a připojení na dávkovače tekutých pracích
prostředků, dle předloženého návrhu.
-

Důvodová zpráva:

Výdaje budou hrazeny z investičního fondu organizace
Datum: 23.07.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Ředitelka Domova pro seniory Trutnov předložila Odboru SVŠZ MěÚ v souladu s Čl. VIII zřizovací listiny
žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného movitého majetku (DHMM). Jedná se o průmyslovou pračku Primus FX105, kapacita na 10,5 kg prádla, elektrický ohřev a připojení na dávkovače tekutých
pracích prostředků.
Důvody pořízení:
Stávající průmyslová pračka je na pracovišti Dělnická v provozu již od roku 1995. V současné době přestala
fungovat a potřebný náhradní díl již není k dispozici. Vzhledem k tomu, že veškeré prádelenské vybavení na
obou pracovištích má organizace od výrobce Primus, a s vlastními výrobky i navazujícím servisem je všeobecná spokojenost, poptávala ředitelka opět pračku od tohoto výrobce. Požadavek domova pro seniory vycházel mj. takéi z prostorových podmínek a současně z potřeby co nejrychleji zareagovat na vzniklou havarijní situaci.
Způsob pořízení a financování záměru:
V souvislosti s pořízením pračky byli osloveni výrobce a servisní firma těchto výrobků:
1. Aliance Laundry CE s.r.o, Mísecká 1116, 742 58 Příbor (výrobce PRIMUS)
2. Zbyněk Štandera, Hlavní 333, 252 06 Měchenice
Organizace obdržela od obou firem elektronické nabídky:
1. Cenová nabídka Aliance Laundry CE s.r.o, Mísecká 1116, 742 58 Příbor (výrobce PRIMUS)
odpovídá parametrům
Cena bez DPH 159.000,- Kč, DPH 15% 23.850,- Kč, Celkem včetně DPH 182.850,- Kč
(v ceně je doprava, montáž a zaškolení obsluhy)
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2. Cenová nabídka Zbyněk Štandera, Hlavní 333, 252 06 Měchenice
odpovídá parametrům
Cena bez DPH 159.000,- Kč, DPH 15% 23.850,- Kč, Celkem včetně DPH 182.850,- Kč
(v ceně je doprava, montáž a zaškolení obsluhy)
Cenová nabídka je od obou oslovených firem naprosto stejná. Vzhledem k tomu, že veškerý servis
v domově pro seniory provádí firma Zbyněk Štandera, Hlavní 333, 252 06 Měchenice, rozhodla se
organizace pro dodávku od této firmy.
Na pořízení průmyslové pračky použije Domov pro seniory Trutnov prostředky investičního fondu. Aktuální
stav fondu je 426.763,- Kč.

