MIMOŘÁDNÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel

Kultura Česká Lípa, p.o.

Č. veřejné zakázky (dále jen VZ)
Druh zadávacího řízení

VZMR II. kategorie na dodávky
Mimořádné zadání

Název VZ

Dodávka zastřešeného podia – Grand Support pro p.o. Kultura Česká Lípa

Zdůvodnění zadání
Důvodem žádosti je absence velkého podia o rozměru 10x8 m, které je každoročně využíváno na
Městských slavnostech. Kultura, p.o. dostala exlusivní nabídku na odkoupení podia, které bylo použito
na Městských slavnostech 2017 a na Slavnostním rozsvícení vánočního stromu 2017. Podium se nejen
osvědčilo, ale také splňuje veškeré technické požadavky. Tato nabídka se vztahuje na výprodej modelů
roku 2016 a 2017. Nákupem v roce 2018 by vzrostly investice cca o 40%, kdy se taková podia pohybují
v cenovém rozpětí 1 – 1,5 mil. Kč.

Informace o souladu se schváleným rozpočtem města
Náklady budou hrazeny z investičního příspěvku ve výši 568.000,- Kč a 64.592,- z fondu investic p.o.
Kultura Česká Lípa, kdy byla tato částka převedena z rezervního fondu p.o. Kultura Česká Lípa se
souhlasem RM ze dne 29.1.2018, č.usn. 1284/2018.
Hodnota VZ
522.774,- Kč bez DPH, tj. 632.592,- Kč vč. DPH
Předmět VZ
Předmětem mimořádného zadání veřejné zakázky je dodávka zastřešeného podia o rozměru 10x8 m –
Grand Support dle specifikace, která je přílohou tohoto návrhu mimořádného zadání VZ.
Příloha č. 1 - nájemní smlouva – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2017
č. 2 – návrh kupní smlouvy
č. 3 – specifikace nabídky
Podmínky smluvního vztahu:
Doba plnění:
Záruční lhůta: 2 roky
Sankční opatření:
vůči dodavateli:
2.000,- Kč za každý den prodlení s termínem dokončení díla
1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad

0,05 % za každý započatý den prodlení s uhrazením faktury
Návrh smlouvy o dílo vychází z konceptu již dříve sestavených a právníkem Mgr. Trejbalem
schválených smluv pro zakázky na služby obdobného charakteru. Případné připomínky k textu smlouvy
ze strany Mgr. Trejbala budou zapracovány před jejím podpisem.

Další informace

V České Lípě dne 30.1.2018

Návrh mimořádného zadání VZ byl schválen usnesením RM č. 1253/2017 dne 13.12.2017.
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