Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Schválení záměru Divadla ALFA, příspěvkové organizace, se sídlem v Plzni,
Rokycanská 7, 312 00 Plzeň, IČ 0025093 (dále jen Divadlo ALFA), zadat veřejnou
zakázku na realizaci akce „Představení Divadla bratří Formanů Deadtown“, výzvou
jedinému dodavateli.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Divadlo ALFA pořádá ve dnech 12. - 17. 6. 2018 již 33. ročník bienále Skupova
Plzeň. Jedná se o významnou přehlídku loutkářské tvorby s mezinárodní účastí.
S ohledem na to, že se divadlo snaží nabídnout kvalitní a divácky přitažlivý program,
chce nabídnout široké veřejnosti možnost zhlédnout představení Divadla bratří
Formanů Deadtown, které je exkluzivním nejnovějším projektem tohoto vynikajícího
souboru. Hostování Divadla bratří Formanů zahrnuje 6 představení Deadtown,
dopravu na místo, stavbu rozsáhlého šapitó pro cca 300 osob, stavbu velmi náročné
scénografie, její bourání, likvidaci a dopravu zpět, vše v předpokládané výši
1 300 000 Kč za 6 představení a 113 100 Kč jako náklady na dopravu (částky budou
uvedeny ve smlouvě). Vzhledem k tomu, že se jedná o exkluzivní autorské dílo,
k jehož provozování má licenci pouze Divadlo bratří Formanů a know – how ke stavbě
také, nelze pro realizaci této zakázky využít žádný jiný subjekt.
Na základě výše uvedeného požádal ředitel Divadla ALFA (příloha č. 1) Výbor
pro zdávání veřejných zakázek ZMP (dále jen „VZVZ“) v souladu s článkem 5. 4.
odst. 3 písm. a) bod 3. směrnice QS 74 - 01 Zásad (specializovaná veřejná zakázka,
kterou může poskytnout pouze jediný dodavatel), o udělení souhlasu se záměrem zadat
veřejnou zakázku výzvou jedinému dodavateli, neboť tato zakázka může být splněna
z technických, uměleckých, z důvodu ochrany výhradních práv a z důvodů
vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
Divadlo ALFA u této veřejné zakázky zašle písemnou výzvu k podání nabídky spolku
„DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ“, se sídlem Stržná 383/33, 165 00 Praha,
IČ 69347425. Na základě podané nabídky a doložení příslušných dokladů uzavře
s výše uvedeným spolkem smlouvu. VZVZ tento postup projednalo dne
4. 4. 2018 (viz příloha č. 2).
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení záměru Divadla ALFA zadat veřejnou zakázku na realizaci akce
„Představení Divadla bratří Formanů Deadtown“ výzvou jedinému dodavateli podle
bodu 5. 4. odst. 3) písm. a) bod 3. směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 3. této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Navrhované řešení neklade žádné nároky na rozpočet města.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č.
ze dne 19. 4 2018
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Žádost ředitele Divadla ALFA o udělení souhlasného stanoviska
Příloha č. 2 – Usnesení VZVZ č. 4/2018 ze dne 4. 4. 2018
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