OKSVČ - 23

OBJEDNÁVKA č.: OKSVČ/00019/2021
ODBĚRATEL:

DODAVATEL:

Městská část Praha 6

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM DLABAČOV s.r.o.
(Bělohorská 24, 169 00 Praha 6)

OKSVČ - 23
Čs. armády 601/23

Na Pankráci 1062/58

16052

Praha 6

14000

Praha

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973
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DIČ: CZ00063703
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Příjemce dodávky:

OKSVČ - 23

Kontaktní osoba:

Krištofová Kristýna

DIČ: CZ02254361

Odbor kultury, sportu a volného času
Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Na výše uvedenou adresu objednáváme:
Na výše uvedenou adresu objednáváme:
Kompletní zajištění provozu letního kina MČ Praha 6 pod názvem „Letní kino u Keplera“, tj. promítání celovečerních
filmů a občerstvení pro diváky v parku Maxe van der Stoela mezi ulicemi Myslbekova a Parléřova na pozemku parc. č.
341, k.ú. Hradčany ve večerních hodinách od června do září 2021 v celkovém objemu 26 produkcí (od 17. 06. 2021 do 11.
09. 2021), včetně kompletní produkce, personálního a technického zajištění. Dodavatel je povinen zajistit realizaci
jednotlivých produkcí výhradně mobilním způsobem, tedy veškerý mobiliář a techniku včetně občerstvení přivézt,
nainstalovat před každou produkcí, po ukončení vše odvézt a místo produkce vrátit do původního stavu. V případě
nepříznivého počasí je možné po dohodě s objednatelem počet produkcí snížit nebo projekci přesunout na jiný termín,
případně přesunout projekci do domovského kina Dlabačov. Dodavatel může navýšit počet promítacích dnů nebo jiných
produkcí (stand up vystoupení, divadelní představení, apod. – veškeré produkce kromě promítání musí končit nejpozději ve
22h ), vždy po konzultaci s odpovědnou osobou MČ Praha 6 a zajištěním záboru místa konání, to vše bez navýšení platby
ze strany objednavatele.
Dodavatel zajistí veškerou potřebnou techniku k promítání, kvalitní ozvučení každé projekce/produkce, včetně odborné
obsluhy tak, aby nebylo rušeno okolí nadměrným hlukem (dle zákona č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví).
Dodavatel zajistí hlediště rozložením 100 ks židlí z blízkého skladu v bastionu parku, které jsou v majetku MČ Praha 6 a
jejich následné uskladnění po ukončení produkce tamtéž. Uzamčený sklad bude po dobu provozu letního kina v gesci
provozovatele, klíče budou předány proti předávacímu protokolu zástupci MČ Praha 6 před zahájením provozu.
Dodavatel zajistí na každou produkci odbornou obsluhu promítací techniky v nezbytném počtu, nejméně 4 osoby (zkušený
promítač, uvaděč, pomocný personál, obsluha občerstvení).
Dodavatel si zajistí odběr elektrické energie z rozvaděče umístěného v bastionu v blízkosti instalované techniky vlastní
smlouvou s PRE.
Dodavatel zajistí 1 ks mobilních WC pro návštěvníky a 1 ks mobilních WC pro hendikepované na každé představení. Dle
potřeby zabezpečí čištění WC odbornou firmou. WC budou uzamykatelná. Mobilní WC zůstává v parku po celou dobu
provozu letního kina.
Dodavatel předloží objednateli návrh programu promítání na měsíc červen do 22.5.2021, červenec do 5.6.2021, srpen do
10.7.2021 a září do 10.8.2021. Skladbu sortimentu občerstvení dodá dodavatel objednateli do 4.6.2021.
Dodavatel zajistí zveřejnění provozního řádu na každé produkci a na internetových stránkách MČ Praha 6.
Dodavatel zajistí tvorbu vizuálu „Letní kino U Keplera“ dle nabídky, dále zajistí potřebnou úpravu grafiky, tiskových zpráv
a jejich distribuci do médií a předá objednateli do 31. 05. 2021 v následujícím rozsahu:
•
vlastní Instagram,
•
inzerci do tištěných médií, časopis městské části Praha 6, Praha 5 a Praha 7,
•
cílené PR na lifestylové magazíny a víkendové přílohy deníků
• distribuce letáků ve spolupráci s MČ Praha 6 (pražské farmářské trhy, kavárny P6/P7/P5, instituce P6/P7/P5,
Zajištění distribuce a tisk propagačních materiálů na území Prahy s důrazem na Prahu 6 se uskuteční ve spolupráci s
objednatelem.

Veškeré propagační materiály podléhají schválení objednatelem a musejí být zasílány k posouzení v dostatečném předstihu
dle dohody a obsahovat vždy logo MČ Praha 6.
V souvislosti s pandemií v ČR se dodavatel vždy řídí platnou legislativou.
Cena celkem činí 275.000,- Kč s DPH (tj. 227.270,- Kč bez DPH 21%)
Platební podmínka na základě dílčích faktur takto:
První část ve výši 82.500,- Kč (tj. 30% záloha na přípravné práce do 31.5.2021) na základě dílčí faktury.
Druhá část ve výši 192.500,- Kč na základ
1.9.2
Odpovědnými osobami za objednatele jso
nebo
3313/5169, ORJ 0603
1301 - Letní kino u Keplera
Termín plnění:

17. 06. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

275 000,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.
Sankce za nekvalitní plnění závazku:
1)

za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2)

bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.
Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne:

19.05.2021
Ripplová Jana
vedoucí odboru

Vystavil:
Akceptace dodavatelem:

Datum: 20.5.2021

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání
zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednání.

