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PROTOI(OL O OTE NABIDEK

Zadavatel".
Horské |ázně Karlova Studánka, státní podnik

, '. sídlem ,rrL?iňT;;va Studánka 6

VEŘEJNÁ znl<ÁZt<lz
,,Dodávka, provedení implementace a následná servisní podpora ekonomického

informačního systémuí'

Zadavatel dne 8. června 2016 od 09:15 hodin provedl otevírání nabídek podaných ve výše

uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režimzákonaě. 13712006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon'o), a pořídil tento

protokol.

I. členové komise pro otevírání nabídek

Ins. Hana Kosová
. Petr Vlkovič

Roman Reichl

II. otevírání nabídek

Zadavatel v souladu s ustanovením $ 69 zákona do konce lhůty pro podání nabídek přijal
nabídky, které jsou uvedeny v Seznamu podaných nabídek, který je přílohou tohoto protokolu.

Zaďavatel otevřel nabídky a provedl kontrolu dle $ 71 zákona a všem přítomným byly sděleny
údaje stanovené zákonem uvedené níže'

Nabídka č.: I

obchodní firma nebo název / obchodnÍ
firma nebo iméno a příimení:

Harpagon Software, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobvtu (příp. doručovací adresa):

Průmyslová 190, 537 0I CHRUDIM

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

[C: 620 25 970
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Celková cena implementace: 514.307,00

Cena dle odst. 7. 1, a\ servisní smlourry: 87.57r,00
Cena dle odst. 7.1.b) servisní smlouvY: 1.500,00

Cena dle odst. 7.1.c) servisní smlouw: I80Á

Celková cenlza udělení licencí: 33r.290,00
Nabídka je zpracov ána v požadovaném
iazvcez

ANO

Návrh smlouly je podepsán osobou
onrávněnou iednat iménem či za

ANO
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uchazeče:
S nabídkou nebylo před jejím otevřením
maninulováno:

ANO

Nabídka splňuje požadavky dle $ 71 odst.
7 zákonaz

ANO

Zadavate|vyřadil nabídku dle $ 71 odst.
9zákona: ý

NE

Důvod wřazení nabídkv:

Nabídka č.: 2

obchodní firma nebo název / obchodnÍ
firma nebo iméno a nříimení:

OR-NEXT spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobvtu (příp. doručovací adresa):

Hlinky 40lI02 Pisárky, 603 00 Brno

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IC: 262 84 146
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Celková cena imnlementace: 581.500,00
Cena dle odst. 7,1. a| servisní smlouw: 123.000,00
Cena dle odst. 7.1.b) servisní smlouw: 1.200,00

Cena dle odst. 7.1.c) servisní smlouw: r0%
Celková cenaza udělení licencí: 265.000,00
Nabídka je zpracována v požadovaném
iantcez

ANO

Návrh smloury je podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče:

ANO

S nabídkou nebylo před jejím otevřením
maninulováno:

ANO

Nabídka splňuje požadavky dle $ 71 odst.
7 zákonaz

ANO

Zadavate|vyřadil nabídku dle $ 71 odst.
9 zátkona:

NE

Důvod wřazení nabídkv:

Nabídka č.: J

obchodní firma nebo název / obchodnr
firma nebo iméno a příimení:

KVADOS, a.s.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobvtu ínřín. doručovací adresa):

Pivovarská 4/ I0, Moravská ostrava, 7 02 00
OSTRAVA

Právní forma: Akciová společnost
IC: 258 26 654
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Celková cena imnlementace: 1.231.000,00
Cena dle odst. 7. 1. a\ servisní smlouw: 91.630,00

Horské lázně Karlova Studánka' státní podnik' www.horskelazne.cz wrc&



Cena dle odst. 7.1.b) servisní smlouly: 1.875,00

Cena dle odst. 7.1.c) servisní smlouyy: 12%;o

Celková cenaza udělení licencí: 191.500,00

Nabídka je zpracována v požadovaném
iazvcez

ANO

Návrh smlouvy je podepsán osobou
oprávněnou jednat jrrrénem či za
uchazeče:

ANO

S nabídkou nebylo před jejím otevřením
maninulováno:

ANO

Nabídka splňuje požadavky dle $ 71 odst.
7 zákona:

ANO

7ad'avate|vyřadil nabídku dle $ 71 odst.
9 zákonaz

NE

Důvod wřazení nabídkv:

V Karlově Studánce dne 2016-06-08, 09:43 hod.

Přílohy:
Seznam podaných nabídek

Podbis

Ing. Hana Kosová ,ď-lrnt1
Mgr. Petr Vlkovič /,2/tf),',/ffi-
Roman Reichl I
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sEzNAM PoDá olt"Ň*BíĎerc

" Horské|ázně Karlova Studánka, státní podnikZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
tČo:

VEREJNA ZAKAZKAZ
,,Dodávka, provedení implementace a následná servisní podpora ekonomického
informačního systémuo'

Ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané mimo režim zékona ě' I3712006 Sb., o veřejných
zakázkách,
ve zněni pozdějších předpisů, ptija| zadavatel tyto nabídky:

Pořadové číslo Dbchodní Íirma nebo
aázev / obchodní
ťirma nebo jméno a
oříimení

tC Datum a čas doručen.
rabídky

1 Jarpagon Software,
i.r.o.

520 25 970 z0r6-06-06
10:00 hod.

IR-NEXT spol. s r.o. 262 84 r46 ]016-06-08
)8:14 hod.

(VADOS, a.s. zs8 26 654 )016-06-08
)8:35 hod.

V Karlova Studánka dne 2016-06-08 v 9:00 hodin

793 24 Karlova Studanka 6

MUDr. Radomír Maráček
14450216

Roman Reichl
Tel.z +420 554 798 253, +420 775 757 892
E-mail : reichl@hor skelazne.cz
Čp. 6, 7g3 24 KARLoVA STUDÁNKA

Horské lázně Karlova Studánka' státní podnik http://rrvrv.horskelazne.cz
Registrace u Krajského soudu v ostravě v obch. rejs.: AXIV, vloŽka 481 WWffi&


