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Zadavatel:
Horské lázrrě Karlova Studáíka, státíí podnik

se síd]em 793 2,1 KaŤlova studánka 6
IČ:14450216

VEŘEJNÁ ZAK]{ZL{:
,'oprava onít€k na budovách HLKS"

Zadavatel dne 24. května 2016 v 10|15 lrodin provedl otevírání nabídek podaných vevýše
uvedené veřejné zakázce ma]ého lozsahu zadávané mino režim zákona č' 137/2006 Sb.. o
veřejných zakázkách. ve a]ční pozdčjšiclr přeclpisů (dále ien ,,zákon")' a pořídil tento
protokol.

l. členové komise pro otévírání nabídek

Haná Kosová
r' Petr Vlkovič

Roman Reichl

II. otevírání nabídek

Zadavate] v sotLladu s ustanovením $ 69 Ziikona do konce lhů1y pro podání nabídek přijal
nabídky, kteréjsou uvedeny v seznamu podaných nabídek' který.ie přílohou tohoto protokolu.

Zadavatel olevřel nabídky a plovedl kontrolu dle $ 71 záLkona a všeln přítomným byly sděleny
údaje stánovené zákonem uvedené níže.

Nahírlka č.: I

obchodní firma nebo název / obchodrrr
Iiťma nebo iméno a Dříimení:

František T,ukovskÝ

sídlo / místo podnikání / místo trvalého
oobvtu íořío. doručoyací adresa):

svě1láHoÍá 389. 79]]']l

Práýní fořma: Fvzická osoba
IC: }/'1 ,ý }(c
NabÍdková cena v Kč bcz DPH: 245.I',l2,57
Nabídka je zpřacoYána v požadovnném
iazvce:

ANO

Návrh smlou\T jc podcpsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
rrchazeče:

ANO

S nabídkou nebylo před jejím otevřením
manioulováno:

ANO

Nabídka splňuje požadavky dle $ 7l odst.
7 zákon'l: ^NO
Zadavatel 'l.yřadil nabídku dlc $ 71 odst. NE

wexsuorské l{znč Kírloví studÍnLn' stnhi podniÍ' ÝÝÝ hoskelaae.cz



KARLo\'Á sTUl)ÁNrG

9 zákona:
Důrotl r yřazení nabídky:

V Karlovč Studánce dne 2016-05-24

Pií1ohv:
Sezram podaných nabídek

Nahídka ě.: 2
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo iméno a Dříimcní:

Kamenský _ stavby a konstukce' s.I'o.

sídlo / místo podnikání / místo tťvalého
DobYtu (DříD. doručovací adresa):

Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Přávní fořma: Fyzická osoba
tc: /; /q }l .šýs
Nabídková cena v Kč bez DPH: 257.326,96
Nabídka je zpracována v požadovanóm
iazYcc:

ANO

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

ANO

S nabídkou nebylo před jejím otevřením
maniDulováno:

ANO

Nabídlo splňuje požadavky dle $ 71 odst.
7 zákolal

ANO

Zadavatel vyřadil n{lrídku dle s 7l odst.
9 zákona:

NE

Důr od \.vřazcni nabidl(y:

Inp. Hana Kosová ,/úi,,1.
Mgr. Petr Vlkovič ,'1lg==-
Roman Reichl (

wxsHor\l.í lÍlnč ÚrI'^x sl dá Ll. Jalnl NdniL sss lol''e '/1e!/
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sEzNAM PoDANÝCH NABiDEK

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČo:

VI'ŘEJNÁ ZALÁZKA:
,],opíava omitek na budovách HLKs"

ve qi'še uvedené veřejné zakázce Zadávané mimo reŽinr zákona č' 13712006 Sb', o veřejných
z'akázkách.
ve znění pozdějších přeclpisů, při|al zaclavatel tyto nabídky:

Pořadovó číslo obchodní lirma nebo
název / obchodnÍ
Erma nebo jméno a
0říimení

tc Datum a čas doručen
nabídky

1 E.antišek Lukovský,
lvětlá Hora 389, 793
]1

719 45 768 2016-05,23
10r07 hod.

(am9nský _ stavby a
(onstrukce,
r.r.o.,Mnichov 236,
/93 26 Vrbno pod
)radědem

,./q +L Bq )016-05-24
l:55 hod.

v Kaťlova Studánla dne 20l6-05-24 v l0;00 hodin

{
Roman Reichl
Tel.t +420 554 '798 253, +420 'l'7 5 '7 5'/ 892
E-mail: reichl@horskelazne.cz
Cp. 6,'793 21 KARLOVA STUDANKA

Ilorské lázně Karlova studánka, státní podnik
793 24 Kallova studánka 6
MUDr. Radomír Ma_ráček
144502t6

HoÍsk{ hZ ěIGrlovi sll'dánki' ýd!ní podnik bttDý/www.hÚ$ktl.Ztrc..z
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