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Starosta

Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
Název veřejné zakázky

Dodání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje - 2012

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - zakázka na služby

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
47114983
Organizační jednotka Kopřivnice

Celková cena zakázky včetně DPH:

65 000 Kč

Odůvodnění:
V říjnu letošního roku se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a povinnností starosty města je
zabezpečit distribuci hlasovacích lístků voličům.
V minulých letech při organizačním zabezpečení voleb byla distribuce hlasovacích lístků zajišťována
prostřednictvím České pošty, která je jediným poskytovatelem poštovních služeb u nás. Distribuce byla
zajištěna vždy řádně a bez větších komplikací k naší spokojenosti, proto doporučuje odbor správních
činností objednat tuto službu opět u České pošty. Ministerstvo vnitra i pro letošní volby dojednalo
s Českou poštou zvláštní podmínky pro doručování hlasovacích lístků. Cena jedné zásilky s obsahem
hlasovacích lístků byla dohodnuta na 3,50 Kč, což je třikrát levnější než cena obyčejného psaní.
Služba bude plně hrazena z účelových prostředků poskytovaných ministerstvem vnitra na organizační
zajištění voleb.

Příloha:
•

Objednávka dodání hlasovacích lístků
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