
Protokol o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek

Název zadavatele, IČ zadavatele: Městská část Praha 8, IČ: 00063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 3 5/ 1, 180 48 Praha 8

Název veřejné zakázky: „Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníku ZŠ, zřizovaných MČ
Praha 8"

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: OVZ/2016/0088

Datum otevírání obálek a hodnocení: 21.11 2016 v 10:00 hod

Místo otevírání obálek a hodnocení: UMC Praha 8, U Meteoru 6/147, odbor právních služeb -
oddělení veřejného zadavatele, zasedací místnost, 3. patro

Všichni členové hodnotící komise podepsali „Čestné prohlášení" člena hodnotící komise.

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek převzala seznam podaných nabídek,
celkem byla podána 1 nabídka, která byla podána v řádné lhůtě pro podání nabídek. Komise
provedla kontrolu obálky a konstatuje, že obálka je uzavřena tak, že se z ní obsah nedá vyjmout a je
řádně označena. Komise otevřela obálku s nabídkou a zaprotokolovala následující údaje:

Poř.č.1
Identifikační údaje o uchazeči:
Právnická osoba (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IC, DIC)
Fyzická osoba (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, příp. místo podnikání, IC, DIC)

Obchodní firma: Student Agency, k.s.
Sídlo: Nám. Svobody 86/17, Dům pánů z Lipé, Brno
Právní forma: Komanditní společnost
IC: 25317075
Kontrola nabídky:
a) podepsané čestné prohlášení: ano
b) výpis z živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky: ano
c) kopie výpisu z obchodního rejstříku: ano
d) kopie certifikátu Pojištění cestovní kanceláře: ano, platební záruka u Citibank Europe pic, má
omezenou platnost do 31.3.2017
e) výše nabídkové ceny 1 900 000,- bez DPH: Kč
f) návrh smlouvy o dílo podepsán oprávněnou osobou uchazeče: ne
Závěr: Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána
jiná nabídka.
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Číslo Obchodní firma/název/jméno, příjmení Cena za provedení díla
nabídky dodavatele/zájemce (bez DPH)

1. Student Agency, k.s. 1 900 000,- Kč

Závěr komise:
Komise doporučuje vyzvat uchazeče k doložení platné Kopie certifikátu Pojištění cestovní
kanceláře proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, ze
které bude jasné, že pojištění je uzavřeno a pokryto na celou dobu trvání zájezdu.
Taktéž doporučuje vyzvat uchazeče k vysvětlení rozdílnosti termínů pobytu pro žáky: lokalita
Hastings 20. 5. - 3.6.2017, termín pro skupinu do Torbay 21. 5. - 4.6.2017.
Dále komise doporučuje vyzvat uchazeče k doplnění zpracovaného a podepsaného návrhu
Smlouvy na služby, který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Komise přerušuje jednání, další jednání je stanoveno na 29. 11. 2016 v 10:00 hodin.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

člen hodnotící komise
(náhradník)

iméno a říimeni
datum podpisu podpis

Mgr. Petr Svoboda 21.11.2016

Ing. Jaroslava Vavřinová 21.11.2016

Mgr. Kateřina Hrazánková 21. 11. 2016
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