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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11 vnitroorganizační směrnice č. 18/2013
Název veřejné zakázky

Zajištění akce Kopřivnické dny techniky 2016

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (zakázka

Zadavatel

na dodávky a služby)

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

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 18/2013 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Pavel Farda
Tolstého 2242/3, 741 01 Nový Jičín
IČ: 49573543

Celková cena zakázky včetně DPH:
677 600 Kč
(tzn. 560 000 Kč + DPH)

Odůvodnění:
Pan Pavel Farda je autorem projektu Kopřivnické dny techniky a organizátorem jeho prvního ročníku v roce
2013. Město tehdy akci podpořilo převzetím záštity a aktivní spoluprácí při medializaci, oslovování
vystavujících společností a zajištění doprovodného programu.
Jelikož jde o akci zaměřenou na popularizaci technického vzdělávání, která byla již při své premiéře
úspěšná (7 000 návštěvníků v roce 2013), rozhodlo se ji město od 2. ročníku převzít a díky bezplatnému
vstupu zpřístupnit většímu okruhu návštěvníků (13 tisíc návštěvníků v roce 2014). V roce 2015 navštívilo
Kopřivnické dny techniky neuvěřitelných 22 tisíc lidí. Hlavním organizátorem zabezpečujícím akci po
technické a organizační stránce zůstal Pavel Farda, který tuto činnost provádí na základě příkazní smlouvy
s městem.
Pan Farda je zkušeným organizátorem řady motoristických akcí v našem regionu a má dobré kontakty
s většinou zapojených firem. Například generální partner Kopřivnických dnů techniky - společnost Tatra
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

<název útvaru>
Trucks (mimo jiné spolupráce poskytuje na akci za symbolickou 1 Kč svůj zkušební polygon), deklaroval
zájem spolupracovat na dalším ročníku s městem Kopřivnice a panem Pavlem Fardou.
Městský úřad Kopřivnice nemůže personálně zabezpečit organizaci přehlídky v plném rozsahu, a proto
tisková mluvčí doporučuje radě města schválit výjimku z použití postupů stanovených vnitroorganizační
směrnicí č. 18/2013 O veřejných zakázkách malého rozsahu a zadat veřejnou zakázku na kompletní
zajištění Dnů techniky 2016 opět panu Pavlu Fardovi.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne 12. 1. 2016,
číslo usnesení: …

Datum:

podpis starosty

