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Návrh na udělení výjimky dle čl. 4. odst. 9. vnitroorganizační směrnice č. 2/2011
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek RD – akce :
Název veřejné zakázky

Typ zakázky

Zadavatel

Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska –
Aglomerace Kopřivnice, m.č. Lubina - odkanalizování“
Veřejná zakázka malého rozsahu – na dodávky a služby,
zakázka II. kategorie dle vnitroorganizační směrnice č. 2/2011
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 2/2011 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 00577758, DIČ CZ00577758

Celková cena zakázky včetně DPH:
cca 350 000,-Kč

Odůvodnění:
Rada města a následně zastupitelstvo města dne 23.6.2011 schválilo sadu dokumentů vztahujících se
k poskytování podpory obyvatel MČ Lubina, a to s cílem zabezpečení maximálního počtu nemovitostí
napojených na novou kanalizaci v co nejkratším čase.
Jednou z forem podpory je také nefinanční podpora, tj. bezplatné poskytnutí zpracované projektové
dokumentace na realizaci kanalizační přípojky. Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva města je
nutno pro dalších cca 90 nemovitostí doprojektovat kanalizační přípojky k RD.
S ohledem na skutečnost, že společnost KONEKO, spol. s r.o. na přípravě projektových dokumentací
pracuje dlouhodobě; má jednoznačně kompletní znalost a podklady o území; jako jediná společnost
může zabezpečit kontinuitu v řešení; je generálním dodavatelem projektové dokumentace akce
Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska (zahrnuje i projektovou dokumentaci m.č. Lubina),
je zpracovatelem PD pro stavební povolení a dokumentace pro žádost o dotaci z SFŽP, je zpracovatelem
dokumentace již zpracovaných přípojek 280 ks v roce 2006, navrhuje se přímé zadání veřejné zakázky.
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Cenová nabídka pro jednotlivé typy projektových dokumentací dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo
vychází z obvyklých jednotkových hodinových sazeb.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo
podpis pověřeného zástupce zadavatele
Ing. Ivan Viskupič
Ved. odboru ORM

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhovuji
Datum: 21.7.2011
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Ing. Josef Jalůvka
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