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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 

 

Zadavatel: 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6 

IČ: 14450216 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„RÁMCOVÁ DOHODA NA PRANÍ A ČIŠTĚNÍ PRÁDLA PRO HLKS“ 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám oznamuje výběr 

nejvhodnější nabídky níže uvedeného uchazeče na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky, které je přílohou tohoto oznámení. 
 

 

 

1. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena: 

Identifikační údaje uchazeče: 

Obchodní firma nebo název / 

obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 

Prádelna Šopík s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo 

trvalého pobytu (příp. doručovací 

adresa): 

Okružní 1308/49, 795 01 Rýmařov 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 27786561 

Identifikační údaje uchazeče: 

Obchodní firma nebo název / 

obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 

AD 7 spol. s r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo 

trvalého pobytu (příp. doručovací 

adresa): 

Zlín, Náměstí Práce 2512, PSČ 76001 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25598074 
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2. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek: 

Výsledné pořadí 

nabídek: 

Obchodní firma nebo název / 

obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 

IČ: Orientační 

nabídková cena  

Kč bez DPH 

1. Prádelna Šopík s.r.o. 
 

27786561 

 

1.780.884,00 

2. AD 7 spol. s r.o. 25598074 1.867.975,70 

 

Hodnocení proběhlo podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, s dílčím kritériem 

nejnižší nabídkové ceny, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci / výzvě pro podání 

nabídky. 

 

Karlova Studánka 2019-03-21 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Roman Reichl 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

Čp. 6, 793 24  KARLOVA STUDÁNKA 

Tel.: +420 554 798 253, +420 775 757 892 

E-mail: reichl@horskelazne.cz 

 

Příloha:   

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

http://www.horskelazne.cz/
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