
RMČ - 22.3. - zájezdy pro seniory

63 ad l1) STA + OMH - přiieti neivhodněiší nabídklve výběmvém řízení na poskvtovatele služeb cetovni kanceláře - ziiezdů pro smiory a podnis nímcové smlouvy

s vitězným uchazďem

odůvodnění: V rámci vyhlášeného uýběrového řízení na poskytovatele služeb cestovní kanceláře - zájezdů pro seniory byla ve
stanoveném termínu doručena 1 cenová nabídka:

_ Cestovní kancelář CK2, lČ: 70337773, Kafkova 10, 160 00 Praha 6................,.199.5OO.- Kč (bez DPH)

(nabidková cena modelového pňkladu na lrok)

nabídkyaprotokc risedoporučujeuzaťítrámcovousmlouwnaposlg,tovateleslužebcestowíkanceláře-zájezdůprosenioryscestowíkmceláůiCK2,IČ:70337713,Kaíkova

l0, Praha 6,

Usn.č 939/2017 rada souhlasi

s pfijetím nejvhodnějši nabídky ve výběrovém řízení na poskytovatele služeb cestovní kanceláře - zájezÁn pro seniory a s podpisem rámcové smlouvy s uchazečem cestovní

kancelář CK2, Kafkova 10, haha 6, Rada MČ Praha 16 u k l á d á OMH zajistit podpis rámcové smloula.

Úkol: oMH Hlasovdní:jednomyďněodsouhlaseno
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Městská část Praha t5, Václava Balého 2313,153 00 Praha-Radotín,
lČO : OOZ+rSgg, OlČ : CZOO24L598, zastoupena starostou Mgr. Kartem HanzIíkem

v zastoupenÍ, s odkazem na Příkazní smlouvu, lng. Petrem Šiškou, tČo zossosgr

Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 13412016 5b.

S odkazem na ustanovení § 123 zákona č. 13412016 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek podle § 119 odst. 2} zákona :

§ 119 odst. 2a} : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona t34l2arc Sb. : zakázka malého rozsahu na
služby dle §27 zákona 134l2OL6 §b. na akci :

§ 119 odst. 2b} Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení :

člen

člen

: lng. Petr Šiška - administrátor soutěže

: Mgr. Dana Radová - za zadavatele soutěže

§ 119 odst. 2c} - seznam hodnocených nabídek :

Č.r cesrovruí rnrceÚŘ CK2, Kafkova 10, 160 00 Praha 6, |Č | 7a3377t3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpo(xx

§ 119 odst. 2d) - popis hodnocení:
- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlirných kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocenív jednotliuých kritériích hodnocení a
- uýsledek hodnocení nabídek.

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří
podali nabídky.
Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti, kde
hodnotícím kritériem bylo :

Předpokládaná cena nabídkv ie 200.000,-Kč bez DPH ú 1 kalendářní rok

Hodnocení nabídek bude provedeno podle Ekonomické vúhodnosti nabídkv, kde iedinÝm kritériem hodnocení bude
neinižší nabídková cena

Hodnocení:

Nabídka č.1 - jediný účastník cEsToVNÍ KANCELAŘ CK2, Kafkova 10, 160 oo Praha 6, IČ : 7o3377L3 -
splnil podmínku předpokládané možné cenv

- Mč Praha
16 - Radotín"



cenová nabídka:

Č.r cEsToVNÍKANCELÁŘCK2, Kafkova ro,lso00 Praha 6, lČ:7a3377!3 199.500,- Kč bez DPH

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejv,ýhodnější nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků - §74až79 zákona - a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise kvnstatovala, že jediná kontrolovaná nabídka účastníka -
cEsToVNÍ rnrvcruŘ crz, Kafkova 10, 160 00 Praha 5, lČ :7o3377t3-

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami hospodářské
soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 - mimořádně nízká nabídková cena,
doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.

zadavatel vvdává rozhodnutí o vúběru následovně :

- účastníkcEsToVNÍrnrucrnŘ cK2, Kafkova 10, 160 00 Praha 6, lČ z7o3377L3 -
splnilveškeré zadávací podmínkv soutěže a iako iediná hodnocená nabídka bvla přiiata pro
budoucí uzavření smlouw o dodávku

Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § L22 odst. 3} zákona - viz text:

Zadavatel odesílá tímto r4ybranérnu dodavateli v,ýzvu I předložení:

a} originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
c} informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a} a b), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou;

Zadavatele upozorňuje dle §?42 Lhůty pro podání námitek
(1) NenÉli dále uvedeno iinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel

dozvěděl o domnělém porušenítohoto zákona zadávatelem;

Účastník je oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek a zažádat o uvolnění
složené jistoty obratem.

V Praze dne:22.03.2a17
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za zadavatele :


