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Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10 vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
Název veřejné zakázky

Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Zadavatel

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
ProFaktum, s.r.o.
Střelniční 252/6, 737 01 Český Těšín
IČ:
28568087
DIČ: CZ28568087
zápis v OR:
vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 32428

Celková cena zakázky včetně DPH:

96.000,- Kč

Odůvodnění:
Předmětem zakázky je zpracování žádosti o dotaci, dopracování studie proveditelnosti a CBA,
zpracování podpůrných příloh pro doložení socioekonomických přínosů projektu a konzultační činnost
v rámci přípravy žádosti o dotaci pro projekt “Využití území bývalého depozitáře Technického muzea
Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku” předkládaný do výzvy Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko (dále ROP), oblast podpory 2.3. Podpora využívání brownfields.
Společnost ProFaktum, s.r.o. realizovala v roce 2011 zakázku v rámci předporojektové přípravy tohoto
projektu, jejíž součásti bylo zpracování předběžné studie proveditelnosti včetně návrhu doporučení a
opatření pro přípravu projektu pro žádost o dotaci z ROP. Na konci června 2012 zveřejnil Úřad
Regionální rady nový harmonogram výzev, do kterého byla mimořádně zařazena pravděpodobně
poslední výzva k předkládání projektů do oblasti 2.3. Rada města usnesením č. 1562 ze dne 26.6.2012
schválila rozpočtové opatření zahrnující finance na projektovou přípravu a žádost o dotaci pro tento
projekt. Cena dle nabídky společnosti ProFaktum, s.r.o. je cena obvyklá a pro zadavatele je výhodné
pokračovat v přípravě projektu ve spolupráci se společností, která byla již dříve s projektem seznámena,
neboť se podílela na jeho předprojektové přípravě. Společnost ProFaktum, s.r.o. disponuje
kvalifikovanými odborníky s dlouholetou zkušeností v přípravě žádostí o dotace.
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Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města
pověřený zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhovuji
Datum: 23.7.2012

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Miroslavem Kopečným
1. místostarostou
Ing. Josef Jalůvka
starosta města
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