
MINISTERSTVO ŠKOLSTVí,
MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY

V Praze dne /),,1;. srpna 2009
Cj.: 18752/2009 - 30

Oznámení o výsledku
zadávacího rízení na verejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel:
Sídlo:
IC:

Ceská republika - Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
00022985

Název vereiné zakázky:
"Zajištení zasedání Akreditacní komise v období 1.1.2010 do 31.12.2012"

Verejná zakázka malého rozsahu byla zadávána podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3
zákona c. 13712006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se
smernicí MŠMT upravující zadávání zakázek malého rozsahu, výzvou k podání nabídky na
verejnou zakázku malého rozsahu, v dobe od 2. cervence 2009 do 12:00 hodin dne 24.
cervence 2009 zverejnenou na internetových stránkách MŠMT a zaslanou písemne peti
dodavatelum.

V termínu pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku od peti uchazecu v tomto poradí:

1. Ing. František Cikánek - Agentura CTB, Nedvezská 2236/28, 100 00 Praha 10 - Strašnice

2. ALIVE, s.r.o., Kralupská 39, 161 00 Praha 6

3. Academic hotel & Congress Centre a.s., Tyršovo námestí 2222, 252 63 Roztoky

4. Weco - Travel (CZ) s.r.o., Thámova 11-13, 18600 Praha 8 - Karlín

5. Prague International spolecnost s rucením omezeným, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Po termínu obdržel zadavatel nabídku obchodní spolecnosti Virklis, a.s., Pod Nuselskými schody 3,
120 00 Praha 2. Její nabídka proto nebyla otevrena a byla z otevírání obálek a dalšího hodnocení
vyrazena.

Ustanovená ctyrclenná hodnotící komise na svém jednání dne 28. cervence 2009 hodnotila
pet rádne a vcas dorucených nabídek a konstatovala, že tri z peti dorucených nabídek splnily
formální náležitosti, kvalifikacní kritéria i podmínky stanovené výzvou.
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Pri následne provedeném hodnocení nabídek podle kriteriích stanovených ve výzve
(ekonomická výhodnost a kvalita návrhu odpovídajícího zadání) bylo dosaženo tohoto
poradí:

Uchazec Nabídková cenaKvalita návrhuCelkový pocetPoradí

(prepoctená
odpovídající zadání .bodli

váha - 60 %)

(prepoctená váha
40 %)Ing.

FrantišekCikánek-60 3494,001.

A/:entura CTB Prague International

43,602669,62.

spolecnost s rucením omezenýmWeco - Travel (CZ) s.r.o.

43,602467,63.

Záver:

Hodnotící komise po vecné stránce shledala nabídku uchazece - fyzické osoby Ing.
František Cikánek - Agentura CTB, která získala celkem 94 bodu, jako vyhovující a
doporucila zadavateli uzavrít s vybraným uchazecem smlouvu.

Vvbraný uchazec:

Obchodní jméno:
Sídlo:
Právní forma:
IC:

Ing. František Cikánek - Agentura CTB
Nedvezská 2236/28, 10000 Praha 10- Strašnice
fyzická osoba - podnikatel
11221089

~~

doc. InJv"áclav Vinš, CSc.
reditel odboru vysokých škol
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