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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 10. vnitroorganizační směrnice
č. 13/2016, o veřejných zakázkách malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Nákup židlí do suterénu Muzea Fojtství

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (dodávka)

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

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

Nákup židlí MOON do prostor Muzea Fojtství

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
TON, a.s. se sídlem Michaela Thoneta 148, 742 21
Bystřice pod Hostýnem, IČ 63049937

Celková cena zakázky bez DPH:
202 032,99 Kč

Odůvodnění:
Pro prostory v suterénu Muzea Fojtství byly doporučeny architektkou tři typy židlí. Pracovníci
odboru školství, kultury a sportu provedli průzkum trhu na internetu, navštívili vzorkovou
prodejnu společnosti TON, aby se seznámili s navrženým zbožím. Všechny židle byly
posouzeny a prakticky vyhodnoceny. Nejvhodnější a nejpohodlnější do těchto prostor je židle
typu MOON. V prostorách se budou konat jak oslavy soukromých osob, tak různé semináře a
školení, kdy se předpokládá na židlích dlouhé sezení. Při koupi 40 kusů je cena dle cenové
nabídky po 15% slevě 202 032,99 Kč bez DPH. V ceně je doprava, balné, odvoz obalů, záruka
je 5 let.
Z důvodu reprezentativnosti a užití prostor žádáme Radu města Kopřivnice o schválení výjimky
z použití postupů stanovených vnitroorganizační směrnicí č. 13/2016 O veřejných zakázkách
malého rozsahu.
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návrh kupní smlouvy

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
19.12.2018, číslo usnesení 2728.
Datum: 10.04.2018
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