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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11. vnitroorganizační směrnice
č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Rámcová příkazní smlouva-zajištění marketingových služeb

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (na služby)

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Zajištění marketingových služeb pro město Kopřivnice společností
Plus design & marketing, s. r. o.

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
PLUS DESIGN & MARKETING s. r. o.,
Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice
IČ 27776344, DIČ CZ27776344

Celková cena zakázky bez DPH:

590.000,00 Kč

Odůvodnění:
Do odůvodnění se uvedou zejména věcné důvody, např. souvislost nové zakázky s již probíhající akcí, a
zejména musí být odůvodněna cena zakázky jako cena obvyklá ne-li už nižší než obvyklá.
Z odůvodnění musí být zřejmé, proč je řešení zadání prostřednictvím výjimky pro zadavatele řešením
nejvýhodnějším.

Výjimku se navrhuje udělit na základě řady pozitivních zkušeností z minulosti, kdy společnost Plus design
& marketing spolupracovala s radnicí například na projektu komunitního centra Pětka. Společnost se jeví
jako spolehlivý dlouhodobý partner pro řešení oblasti marketingu a komunikace.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

<název útvaru>
Cena zakázky je obvyklá v místě i čase. U služeb marketingových společností se pohybuje v závislosti na
dané zakázce či projektu, ale je běžné, že hodinová sazba za konzultace se pohybuje mezi 1000 – 1500
Kč (viz služby marketingových agentur Michala Rožka, Jana Řezáče apod.)

Společnost Plus design & marketing nabídla městu Kopřivnice slevu na svou běžnou hodinovou sazbu,
která podle sazebníku činí 900 Kč za hodinovou konzultaci, a to na 700 Kč. Cena zakázky je tedy nižší
než obvyklá.

Příloha:
•

návrh rámcové smlouvy

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze
dne: 19.03.2019 číslo usnesení.....
Datum: ................

podpis starosty
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