Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

12545/SK/17

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro letní školy v roce 2019“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000016“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování a pronájem
konferenčního sálu včetně výpočetní techniky pro účastníky tří letních škol (á 20 osob), které budou
uskutečněny v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“ registrační
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cena sjednaná ve smlouvě: 183 652,20 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

VUJO s.r.o.

Sídlo:

Křížova 116, 356 01 Sokolov

IČO:

64830713

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka byla zadavatelem stanovena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

1.

VUJO s.r.o.

Křížova 116, 356 01
Sokolov

64830713

211200 Kč vč. DPH

2.

UNNI Trading s.r.o.

Dolní novosadská
104/60, Olomouc
77900

27802221

284400 Kč vč. DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
-
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Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
V Karlových Varech dne 21.02.2019
Ing. Stanislav Jambor, vedoucí oddělení, v.r.
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