Písemná zpráva zadavatele
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

Druh zakázky

Zajištění zahraničních cest pro účastníky projektu
Spolupráci k profesionalitě
Služby, zjednodušené podlimitní řízení

CPV

63500000-4

Identifikace projektu

Spoluprací k profesionalitě
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Profil zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Ostrava-Jih, Zábřeh, Šamanova 1062/8
69610606
http://www.kvalitaskoly.cz/
http://kvalitaskoly.profilzadavatele.cz/
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Název zakázky

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je komplexní zajištění zahraničních cest pro 60 účastníků projektu.
Účastníci projektu jsou rozděleni do 6ti skupin vždy pod 10 osobách. Jedná se o pedagogické
pracovníky základních a středních škol z České republiky.

Identifikační údaje vybraného dodavatele vč. ceny sjednané ve smlouvě

Účastník

1

UNNI Trading, s. r. o. Na Letné 476/57,
Lazce, 779 00 Olomouc IČ 27802221
společnost s ručením omezeným

Nabídková cena

2 013 480,00

Účastníci zadávacího řízení
1

UNNI Trading, s. r. o. Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc IČ
27802221 společnost s ručením omezeným

2

Bohemia EU Planners s. r. o., sídlem Praha 7 - Holešovice, Šternberkova
1258/7, PSČ 17000, IČ 27901637

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Bohemia EU Planners s. r. o., sídlem Praha 7 - Holešovice, Šternberkova
1258/7, PSČ 17000, IČ 27901637
nesplnění kvalifikačních předpokladů – neprokázání profesních
předpokladů, a to oprávnění k podnikání v oblasti Provozování cestovní
kanceláře

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
UNNI Trading, s. r. o. Na Letné 476/57, Lazce, 779
00 Olomouc IČ 27802221 společnost s ručením
omezeným

Jediná hodnotitelná nabídka

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Bez poddodavatelů

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Netýká se
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
Netýká se
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky požadovány v listinné podobě, zadavatel nevlastní prostředek pro elektronický příjem
nabídek.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Netýká se
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se

