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PRoToKoL o PosoUZBNI Iš/ LIFIKACE U

Zadavatelz
Horské |ánné Karlova Studánka, státní podnik
l Se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6

IČ 14450216

vnŘn.rxÁ ztKlzl<l;
,,Dodávka, provedení implementace a následná servisní podpora ekonomického

informačního systému"

Zadavatel dne 8. června 2016 od 10:00 hodin adále 9. června 2016 od 11:00 hodinprovedl
posouzení kvalifikace uchazečů ve výše uvedené veřejné zakétzce malého rozsahu zaďávané

mimo režim zákona č. 13712006 Sb.' o veřejných zakázkách, ve znéní pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon"), a pořídil tento protokol.

I. členové komise

Adam Pecháček
Msr. Petr Vlkovič
Roman Reichl

II. Posouzení kvalifikace uchazečů

Nabídka č.: I

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

Harpagon Software, s.r.o.

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

Průmyslová I90, 537 01 CHRUDIM

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IC: 620 25 970
Uchazeč předložil Cestné prohlášení o
splnění základních kvalifikačních
nřednokladů nodle E 53.ZvZ.

ANO

Uchazeč splňuje profesní kvalifikační
předpoklady podle odst. 5.2 zadávací
dokumentace.

ANO

Uchazeč předložil čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit

ANO
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veřeinou zakázku.
Uchazeč splňuje technické lrvalifikační
předpoklady podle odst. 5.3 zadávací
dokumentace.

ANO

Zadav atel wřadil nabídku : NE
Důvod wíazení nabídky:

Nabídka č.: 2

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

OR-NEXT spol. s r.o.

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

Hlinky 40lI02 Pisárky' 603 00 Bmo

Právní forma: Společnost s ruěením omezeným

IC: 262 84 146

Uchazeč předložil Cestné prohlášení o
splnění základních kvaliÍikačních
ořednokladů podle 8 53,zYZ.

ANO

Uchazeč splňuje profesní kvalifikační
předpoklady podle odst. 5.2 zadávací
dokumentace.

ANO

Uchazeč předložil čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřeinou zakázku.

ANO

Uchazeč splňuje technické kvaliÍikační
předpoklady podle odst. 5.3 zadávací
dokumentace.

ANO

Zadav atel wřadil nabídku : NE
Důvod wÍazení nabídkv:

Nabídka č.: J

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

KVADOS, a.s.

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

Pivovarská 4/10, Moravská ostrava,702 00
OSTRAVA

Právní forma: Akciová společnost

TC: 2s8 26 6s4
Uchazeč předložil Cestné prohlášení o
splnění základních kvalifikačních
nřednokladů podle 8 53.ZvZ.

ANO

Uchazeč splňuje profesní kvalifikační
předpoklady podle odst. 5.2 zadávací
dokumentace.

ANO

Uchazeč předložil čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřeinou zakázku.

ANO

Horské lázně Karlova Studánka' státní podnik, www.horskelazne.cz



*l

š&}
t!1F,tr]ŤřEl-:

Karuova SrupÁruxn
.. ," , /t,,

,'l: i '11:' t' ť, i Z*'

Uchazeč splňuje technické kvalifikační
předpoklady podle odst. 5.3 zadávací
dokumentace.

ANO

Zadav ate| wřadil nabídku : NE
Důvod wřazení nabídky:

V Karlově Studánce dne 2016-06-09

Á. = p$piš

Mgr. Adam Pecháček lrli^,c ,! /L--
Mgr. Petr Vlkovič /k
Roman Reichl I
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