Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akcí
„Plakátovací plochy – reklamní kampaň“ a „Nákup koncertního křídla Steinway“,
které budou realizovány Divadlem Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizací,
se sídlem v Plzni, Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí,
IČ 00078051 (dále jen „DJKT“).
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
DJKT požádalo dne 4. 2. 2015 Výbor pro zadávání veřejných zakázek (dále
jen „VZVZ“) o udělení výjimek ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek (schválené usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 11 ze dne
30. 1. 2014) u akcí „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“ a „Nákup koncertního
křídla Steinway“.
a) akce „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“. VZVZ svým usnesením č. 3/2015
výjimku schvaluje (viz příloha č. 1). Na základě této výjimky by DJKT
nepostupovalo podle výše zmíněné směrnice při uzavření smlouvy „Plakátovací
plochy – reklamní kampaň“. DJKT má záměr použít plakátovací plochy v centru
města Plzně pro reklamní kampaně. Tyto plochy jsou v majetku města a na základě
soutěže vyhlášené Úřadem městského obvodu Plzeň 3 je provozuje společnost
RENGL, s. r. o. se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV – Ruprechtice,
460 14 Liberec, IČ 25420160, která se tímto stala výhradním a jediným
dodavatelem této služby. Pro veřejnou zakázku o výlepových službách nemá tedy
DJKT možnost oslovit jiné případné uchazeče. Pro zadávací dokumentaci není
možné zpracovat podmínky s delším časovým výhledem než na jeden rok, jelikož
lze rámcově stanovit pouze pravidelně se opakující výlepy, ale počet a četnost
výlepů pro potřebu aktuálních představení nelze naplánovat. Smlouva bude
uzavřena se společností RENGL, s. r. o. se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec
XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ 25420160.
b) akce „Nákup koncertního křídla Steinway“. VZVZ doporučuje, aby zadavatel
požádal o vyjádření právní oddělení a postupoval podle jeho doporučení
(viz příloha č. 2). Podle stanoviska JUDr. Stanislava Peška, Odbor právní
a legislativní, (viz příloha č. 3) je koncertní křídlo Steinway and Sons, model „D“
kvalitativně natolik unikátním výrobkem, že při jeho pořízení je oprávněný postup
podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a podle bodu 5.4. odst. 3 písm. d) směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek, tedy užití jednacího řízení bez uveřejnění.
3. Předpokládaný cílový stav
Udělení výjimek ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
u akcí, které budou realizovány DJKT:
a) pro uzavření smlouvy „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“,
b) pro použití postupu podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a podle bodu 5. 4. odst. 3 písm. d) směrnice QS 74 – 01 Zásady
pro zadávání veřejných zakázek, tedy užití jednacího řízení bez uveřejnění u „Nákupu
koncertního křídla Steinway“.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
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5. Doporučená varianta ř ešení
Nejsou navrhována variantní řešení.
6. Finan ční nárok y řešení a možnosti finančního krytí (včetně
všech násl edných n apříklad provozních nákladů)
Navrhované řešení neklade žádné nové nároky na rozpočet města.
7. Návrh termínů realizace a určení zod povědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisí
Usnesení ZMP č. 11 ze dne 30. 1. 2014.
Usnesení RMP č.
ze dne 5. 3. 2015.
9. Závazky a pohledá vky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 – Usnesení č. 3/2015 VZVZ ze dne 4. 2. 2015
Příloha č. 2 – výpis ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 4. 2. 2015
Příloha č. 3 – Stanovisko k možnosti nákupu koncertního křídla Steinway pro DJKT
od JUDr. Stanislava Peška – právníka OPL MMP
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