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konaná dne 20.10.2021

 
NÁVRH

č. BJ 00549/2021
 
k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8
v·letech 2021 až 2023"
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 Duvodova_zprava_BJ_00549_2021.docx
3.Příloha č.2 IS_schvaleni_vyzvy
4.Příloha č.3 Vyzva_k_podani_nabidky
5.Příloha č.4 Protokol_o_otevirani_nabidek
6.Příloha č.5 Smlouva_o_dilo.docx
7.Příloha č.6 Priloha_c._1_smlouvy
8.Příloha č.7 Priloha_c._2_smlouvy

 
 
 
 
Předkládá: místostarosta MČ Praha 8

Jiří Vítek
 

................................
podpis

 
Zpracoval/a/: vedoucí odboru právních služeb

Mgr. Kateřina Hrazánková
 
Projednáno s: pověřený vedením odboru

kultury, sportu, mládeže a
památkové péče
Mgr. Vladimír Slabý

 
Prověřil a schválil
příkazce operace:

pověřený vedením odboru
kultury, sportu, mládeže a
památkové péče
Mgr. Vladimír Slabý

 
K jednání přizvat: Mgr. Kateřina Hrazánková

Mgr. Vladimír Slabý
 

K operativnímu
hlasování:

ano/ne  
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Rada městské části
 
1. bere na vědomí
 "Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo"

pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Vánoční výzdoba
MČ Praha 8 v letech 2021 až 2023", na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu
s ust. § 27 ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2000 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 
 
2. schvaluje
 výběr dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Vánoční

výzdoba MČ Praha 8 v letech 2021 až 2023", mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem", a obchodní korporací MK - mont illuminations s.r.o.
(IČO: 254 24 769), se sídlem na adrese Průmyslová 6, Vernéřov, 431 51 Klášterec
nad Ohří, jako "dodavatelem", za celkovou nabídkovou cenu 1 754 643,96 Kč bez DPH
podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,



 
 
3. ukládá
 
 
 3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části

tohoto usnesení,
 Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 25.10.2021
 3.2 předložit "Smlouvu o dílo" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému

zástupci dodavatele,
 Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 25.10.2021
 3.3 předložit odpovědným zástupcem dodavatele podepsanou "Smlouvu dílo"

dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu p. Jiřímu Vítkovi, místostarostovi
MČ·Praha·8.

 Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 01.11.2021
 
 


