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

Název veřejné zakázky

Kontrola elektrické požární
a evakuačního rozhlasu (dále
a podpora technologií EPS a PA

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - dle čl. 2, odst. 2 - zakázka
II. kategorie na služby

Zadavatel

signalizace
jen „PA“),

(dále jen „EPS“)
mimozáruční servis

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
Infinity a.s.
Staročernská 1799, 530 03 Pardubice
IČ 60112549, DIČ CZ60112549

Celková cena zakázky včetně DPH:

59.970,00 Kč

Odůvodnění:
V letech 2006 až 2011 vykazoval systém EPS značné množství poruch, jejichž bezplatné
odstraňování zajišťoval dodavatel zařízení Infinity a.s na základě dodavatelské smlouvy. Servis
zařízení včetně kontrol byl v tomto období zajišťován na základě výběrového řízení f. ORZO
security, spol. s r.o. V rámci jednání s f. Infinity a.s. byla záruční doba vzhledem k množství
reklamací prodloužena o 3 měsíce, do 31.12.2011 a rovněž bylo dohodnuto uzavření smlouvy
s f. Infinity a.s., jejímž předmětem bude kontrola elektrické požární signalizace a evakuačního
rozhlasu, mimozáruční servis a podpora technologií EPS a PA, po dobu 6 měsíců. Záměrem je
prokázat, zda bude k poruchám předmětného zařízení docházet rovněž následně po kontrolách
provedených samotným dodavatelem zařízení f. Infinity a.s., jejímž argumentem pro značnou
poruchovost zařízení je zpochybnění činností servisní firmy.
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