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Uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Mgr. R. Braunová

Linka
337

Vrchlabí dne
20.12.2017

Věc: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zadání zakázky Uzavření rámcové smlouvy na
tisk
Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky č. 75/2017 Uzavření rámcové
dohody na tiskové práce Vám oznamuje dle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, že se rozhodla na základě hodnotících kritérií - ekonomická výhodnost nabídky
uvedených a popsaných v zadávací dokumentaci a na základě „Zprávy komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky" uzavřít, po uplynutí
zákonné lhůty, smlouvu s uchazeči:

TISK Centrum s.r.o., Bratislavská 855/48, 602 00 Brno, IČ: 26263564, nabídková cena 112 750,-Kč bez
DPH, celkový počet bodů 100 b
Profi-tisk group s.r.o., se sídlem Krakovská 14, 77900 Olomouc, IČ 26868954 nabídková cena 130 777,Kč bez DPH, celkový počet bodů 91,7 b
1. turnovská chráněná dílna o. s. , se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, IČ 28555759 - nabídková
cena 166 500,- Kč bez DPH, celkový počet bodů 81.4 b

Jako další se umístili v pořadí:
H.R.G. spol. s r. o., se sídlem Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl, IČ 47471611, nabídková cena 166 500,Kč bez DPH, celkový počet bodů 80,6 b
DUKASE s.r.o., se sídlem E.Beneše 1530, 50012 Hradec Králové, IČ 25293800 nabídková cena 212
017,-Kč bez DPH, celkový počet bodů 77,2 b
GARAMON, s. r. o., se sídlem Wonkova 432, 500 02 Hradec Králové, IČ 25278053 nabídková cena
234 500,- Kč bez DPH, celkový počet bodů 68,8b
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Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

Děkujeme za pečlivé zpracování Vaší nabídky.

S pozdravem

Mgr. Luděk Khol
náměstek řediteli
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