STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 02.01.2018
Bod pořadu jednání:
Výjimka ze směrnice 03 RM - Zadávání veřejných zakázek
Stručný obsah: Udělení výjimky ze směrnice 03 Rady města - Zadávání veřejných zakázek pro nákup
dárkových balení kávy od společnosti Nordbeans.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: udělení výjimky ze směrnice 03 RM - Zadávání veřejných zakázek
Zpracoval:

Sacherová Pavlína, Bc. - pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení
městské informační centrum

Projednáno s:

Ing. Karolína Hrbková

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1.

udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné
zakázky na dodávky výběrové kávy v sáčcích o gramáži 35 g, které budou sloužit
jako dárkové předměty a drobný propagační materiál

2.

výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti NORDBEANS s.r.o., IČ: 04327250, se
sídlem 1. máje 868/11, 460 07 Liberec

3.

uzavření kupní smlouvy se společností NORDBEANS s.r.o., IČ: 04327250, se sídlem 1. máje
868/11, 460 07 Liberec s kupní cenou za každý celý náklad (15. 000 kusů) ve výši 450 000,Kč bez DPH

ukládá
zajistit přípravu a uzavření příslušného smluvního dokumentu
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.01.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu se v rámci dlouhodobé strategie snaží pořizovat dárkové předměty od
regionálních dodavatelů.
Nově bychom rádi rozšířili nabídku oficiálních dárkových předmětů o malé sáčky s výběrovou kávou od
liberecké pražírny Nordbeans.
Vzhledem k technologickým postupům při výrobě sáčků na zakázku (design s logem města) je třeba jednorázově
objednat celý náklad - tedy 15 000 kusů. Cena tohoto nákladu činí 84.327 Kč bez DPH (tedy 5,62 Kč/1 sáček)
Sáčky budou plněny výběrovou kávou o gramáži 35 g, která bude dodávána průběžně, aby byla garantována její
čerstvost a kvalita po dobu několika let (cca 3 - 5 let).
Sáčky jsou určeny jako drobný propagační materiál, který bude rozdáván na veletrzích cestovního ruchu v České
republice i v zahraničí.
Budou použity i jako drobný doplněk k obdarování oficiálních návštěv města, k ocenění dárců krve a k podobným
příležitostem.
Aby byla zaručena čerstvost kávy, budou sáčky připravovány dle aktulních potřeb města.
Dodávky kávy budou financovány průběžně z rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.
Celková částka za 15.000 kusů kompletních dárkových sáčků činí 450.000 Kč bez DPH (30,-/ks)

Přílohy:
Ukázka vizuálního vzhledu sáčku
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