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Návrh na udělení výjimky dle čl. 4. odst. 9. nebo čl. 5. odst. 4. vnitroorganizační
směrnice č. 2/2011

Název veřejné zakázky

Typ zakázky

Zadavatel

Škola Náměstí v Kopřivnici, přemístění ZUŠ Zdeňka
Buriana - architektonická studie

Veřejná zakázka malého rozsahu – dle čl. 2, odst. (2) - podle
přepokládané hodnoty zakázky, zakázka II. kategorie na dodávku a
služby
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:

Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Jednatelel: Ing. arch. Kamil Mrva
Záhumenní 1358
742 21 Kopřivnice,
Č: 28647611 DIČ: CZ28647611

187 200,- Kč bez DPH

Odůvodnění:

Forma přímého zadání zakázky jednomu uchazeči je v tomto konkrétním případě
navržena z těchto důvodů :
• Pokud chce město Kopřivnice využít poslední možnost uplatnění žádosti o dotaci
z prostředků ROP Moravskoslezsko, kdy je možno žádost podat nejpozději do
poloviny února 2012, je nutno přistoupit k urychlenému procesu přípravy,
který poskytne potřebné a nezbytné podklady pro podání žádosti a to jak po
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stránce projednání a schválení orgány města, tak i po stránce projekční, kdy je
nutno k žádosti o poskytnutí dotace předložit položkový rozpočet a tudíž mít
k dispozici tzv. dokumentaci pro stavební povolení.
Dalším důvodem navrhovaného postupu je to, že ze strany zadavatele nelze
zadání stanovit jinak než finančním limitem budoucí ceny stavby, bez konkrétní
vazby na architektonicky – stavební práce (položkový rozpočet)
Podkladem pro zadání je návrh ředitele Základní umělecké školy v Kopřivnici Mgr. Babince a informace o neúspěšném poptávkovém řízení o využití objektu
ZŠ Náměstí
V této fázi se navrhuje zadat první část dokumentace - architektonickou studii a
stavebně provozní posouzení záměru – které budou sloužit členům
zastupitelstva města jako pracovní podklad pro rozhodnutí o následných krocích
projektu již na svém zasedání v září 2011. Pokud zastupitelstvo v září 2011
nebude moci na základě této dokumentace rozhodovat o dalším postupu,
minimalizují se další možnosti splnit časové parametry přípravy projektu pro
získání cca 30 mil. dotace z fondů EU začátkem příštího roku
Cena zakázky dle návrhu smlouvy o dílo vychází z doporučeného honorářového
řádu komory architektů a je na úrovni 50 % navrhované ceny dle řádu a to při
předpokládané ceně stavby 30 mil. Kč
S ohledem na ke konání zastupitelstva města dne 22.9.2011 je nutno studii zadat
společnosti s dostatečným projekčním potenciálem, renomé a touto společností
místní společnost Kamil Mrva Architects, s.r.o nepochybně je.
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