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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7 odst. 11 vnitroorganizační směrnice č. 10/2018,
o veřejných zakázkách malého rozsahu

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace na realizaci kanalizačních přípojek v rámci
stavby s názvem Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (II. kategorie)

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
zpracování projektové dokumentace pro realizaci napojení
nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu v rámci stavby
„Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
Ostrava - Mariánské Hory PSČ 70900
IČ 00577758
DIČ CZ00577758

Celková cena zakázky bez DPH:
240.000,- Kč

Odůvodnění:
V souladu s Programem na podporu realizace kanalizačních přípojek na nově budovanou oddílnou
kanalizaci ve Vlčovicích a Mniší schváleným v zastupitelstvu města dne 27. 2. 2020 usnesením č. 175
nutno zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci kanalizačních přípojek.
Společnost KONEKO, spol. s r.o. se dlouhodobě podílí na přípravě projektových dokumentací a studií pro
vodohospodářské stavby města, je generálním dodavatelem projektové dokumentace stavby
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší a zároveň vykonává autorský dozor stavby.
Jednoznačně má kompletní znalost a podklady o území a může tak zabezpečit kontinuitu v řešení
problematiky probíhající stavby kanalizace.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Nabízená cena za zpracování projektových dokumentací na realizaci kanalizační přípojky je srovnatelná
s cenou, která byla ověřena nabídkou jiného projektanta, který však nemohl dodržet požadovaný termín
plnění.
S ohledem na probíhající stavební práce je požadovaný termín plnění pro část Vlčovice do 4 měsíců a
pro část Mniší do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
Nabízená cena zakázky odpovídá ceně obvyklé.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
pověřený zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
7.4.2020 číslo usnesení 1014.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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