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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Zadavatel: 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6 

IČ: 14450216 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  

„Praní a  čištění prádla 2017“ 

 

Zadavatel dne 27. února 2017 v 10:10 hodin provedl otevírání nabídek podaných ve výše 

uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a pořídil tento 

protokol. 

 

I. Otevírání nabídek  

Zadavatel přijal nabídky, které jsou uvedeny v seznamu podaných nabídek, který je přílohou 

tohoto protokolu. 

Zadavatel otevřel nabídky, provedl kontrolu a všem přítomným byly sděleny údaje stanovené 

zákonem uvedené níže. 

 

Nabídka č.:    1 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení:    

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa):    

Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník 

Právní forma:    Akciová společnost 

IČ:    451 93 452 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 1.991.954,50 

Nabídka je zpracována v požadovaném 

jazyce:    

ANO 

S nabídkou nebylo před jejím otevřením 

manipulováno:    

ANO 

Zadavatel vyřadil nabídku:    NE 

Důvod vyřazení nabídky:     

 

Nabídka č.:    2 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení:    

CHRIŠTOF, spol. s r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa):    

Sportovní 39/3, 682 01 Vyškov 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

IČ:    426 60 351 

Nabídková cena v Kč bez DPH:    1.954.540,10 

Nabídka je zpracována v požadovaném 

jazyce:    

ANO 
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S nabídkou nebylo před jejím otevřením 

manipulováno:    

ANO 

Zadavatel vyřadil nabídku:    NE 

Důvod vyřazení nabídky:     

 

Nabídka č.:    3 

Obchodní firma nebo název / obchodní 

firma nebo jméno a příjmení:    

Prádelna a čistírna Schreier, s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa):    

Sadová 189/44 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

IČ:    285 74 494 

Nabídková cena v Kč bez DPH 2.077.973,00 

Nabídka je zpracována v požadovaném 

jazyce:    

ANO 

S nabídkou nebylo před jejím otevřením 

manipulováno:    

ANO 

Zadavatel vyřadil nabídku:    NE 

Důvod vyřazení nabídky:     

 

Nabídka č.:    4 

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 

IČ:    277 86 561 

Nabídková cena v Kč bez DPH 1.729.540,10 

Nabídka je zpracována v požadovaném 

jazyce:    

ANO 

S nabídkou nebylo před jejím otevřením 

manipulováno:    

ANO 

Zadavatel vyřadil nabídku:    NE 

Důvod vyřazení nabídky:     

 

II. Hodnocení nabídek 

 Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

 Dílčí kritéria včetně příslušných vah jednotlivých kritérií: 

- Nejnižší nabídková cena   - 100% 

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená 

uchazečem v orientační kalkulaci nákladů praní a čištění prádla na plnění zakázky – příloha 

č. 1.  

 Cena bez DPH Přidělené body Pořadí 

Nabídka č. 1 1.991.954,50 86,83 3 

Nabídka č. 2 1.954.540,10 88,49 2 

Nabídka č. 3 2.077.973,00 83,23 4 

Nabídka č. 4 1.729.540,10 100 1 
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III. Posouzení nabídek 

 

Komise se sejde po prostudování nejvýhodnější nabídky (Nabídka č. 4) k jednání ve věci 

posouzení nabídek dne 2. 3. 2017 v 10:00 hodin. Komise ukončila jednání v 10:45 hodin.  

 

V Karlově Studánce dne 2017-02-08 

 

Jméno a příjmení Podpis 

Ing. Hana Kosová  

Soňa Köhlerová  

Roman Reichl  

 

Přílohy: 

Seznam podaných nabídek 


