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Zadavatel:
Horské Iázně Karlova studánlo, státní podnik
se sídlen 793 24 Karlova Studiínka 6
IČ: ]'4450216

VEŘE.INÁ

ZAKizKÁ|

,,oprava klempiřských prvků HLKs"

Zadavatel dne 25. květía 2016 v l0|l5 hodin provedl otevíráni nabídek podaných ve výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č' 137/2006 Sb., o
veřejných zakrizkách, ve znět poŽdějších předpisů (dále ien ,,zákon"), a pořídil tento
protokol.
I. členovékomise pro otevírání nabídek
Hana Kosová
Inp' Vitčzs]av ]:Irazdil
Roman Reichl

II' otevírání Irabídek
Zadavatelv souladu s us1anovením ! 69 zákona do konce lhůty pro podliní nabídek přijal
nabÍdky, kteréjsou uvedeny v seznamu podaných nabídek, který je pří]ohou tohoto protokolu.
Zadavatel otevřel nabídky a provedl kontrolu dle $ 71 zákona a všem přítomnýn byly sděleny
údaje stanovené ziákonem uvedené niže'

Nabídka č':
Obchodní firma ncbo název / obchodní
firma nebo iméno a Dříimení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Dobvtu íDříD' doručovacíadresa)i
Právní forma:
IC:
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídka je zpracována v požadovaném
iazyce:
NáYrh smloulT je podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
uchazcčc:
S nabídkou nebylo před jejím otevřením
maniDulováno:
Nabídka splňuje požadavkT dle s 71 odst.
7 zákona:

Ilorskó Úznč ltarIor2 studínk!!

ýítnípod!ik'

$rýrý'ho^kElaznc'cz

1

František Ltrkovský
SvětIá Hora 389. 793 31

|t zická osobc
'719 45',768

63.932,98
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ANO
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](ÁR!ovA STUDÁN(Á

zadavatel vyřadil nabídku dle $ 71 odst.
9 zákona:
Důvod vyřazení uabidky:

NE

Nabídka č.:
obchodní íirma nebo název / obchodní
firlna nebo iméno a Dříimcní:
sídlo / místo podnikání / místo haalého
Dobvtu íDříD. doručovacíadresa):
Právní forma:
IC:
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídka je zpřacována v požadovaném

2

iazvce:
Návrh smlouvy je podcpsán osobou
opřávněnou jednat jménem či za
uchazeče:

s nabídkou nebylo před jejím otevřenim

maniDuIováno:
Nabídka splňuj€ požadavky dle $ 71 odst.
7 zákoÍ^i
Zadavatcl rTřadil nabídku dle $ 71 odst.
9 zákona:
Důrod wřaz€ni nabidl{Y:

Nábídka č.:
obchodní fiťma nebo název / obchodní
fiřma nebo iméno a Dříimení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Dobvtu íDříD' doručovací adresa):
Právní forma:
IC:
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídka je zpřacována v požadovanóm
iazvcc:
Návřh smlouvy je podepsán osobou
oprávnčnou jednat jménem či za
uchazeče:
S nabídkou nebylo před jejím otevřením
manioulováno:
Nabídka splňuje požadavky dle $ 7l odst.
7 zá|<onai

Zadavatel \Třadil nabídku dle s 71 odst.
9

'íkona:

Horskó lázn! KlrloYá studdnka. ýátni

podnik www.lro6kel.me'cz

RudolfKřajča
obomá 10, 792 01 BRUNTAL
Fyzická osoba
414 22 0'14
6',7.1.29,03

ANO
ANO

ANO
ANO

NE

3

Kamel1ský - stavby a konst.ukce' s'r.o.

Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Společnost s ručením omezeným
619',12 584
'10.486,12

ANO
ANO

ANO
ANO

NE

MEA

Důvod

ení nabídkv:

V Karlově Studrínce dne20l6-05-25

Přílohv:
seznaÍn poda.ných nabídek

řIoíské líztrě ('řIoY! sludóntt' státni podÍik.

W'ubostel.me cz
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lCrtr-ova S'lu oÁNr,r
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ZADAVATELI

ti7t,

Horské láznč Karlova studánlo' státní podnik
793 24 Karlova Sludrinl<a 6
MUDr. RadomíI Maráček

Sidlem:
Zastoupený:
ICO:

14450216

VEŘEJNÁ ZÁIc(ZKA:
''oprava klempířských prvkú HLKs',

Ve výše uvedenó

né zakiuce zadáyalé mimo ležim zákona č. 13712006
Sb', o veřejných
zatr1zkách'
ve zněllí pozdějších předpisů, přijal zadavatel tyto nabidky:

Pořadové číslo

veřej

obchodní lirma nebo IČ
názey / obchodní
Eřma ncbo jméno a

DaÚum a čas doručen;

nabídky

tříim€ní

IlantlŠek Lukovský'
719 45 768
světlá Hora 389, 793
l1
KudolJ KřaJča' oborná n4 22 0',74
l0-'792 01
rlamensky stavby a 6lq 72 584
konstrukce,
s.r.o.,Mnichov 236,
793 26 Vrbno pod

I

z

zol6-05-23
10:05 hod.

2016-05-23
l0:06 hod.

20r6,05-24
8:56 hod.

Pradědern

V Karlova Studiínka dn e 2016-05-25 ý l0:00 hodin

Roman Reichl
TeL: +420 554'198 253, +420 ,175 i57 892
E-mail: reichl@horskelazne.cz
Cp.6,',793 24 KARLoVA STUDÁNKA
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