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

Název veřejné zakázky

Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12,
Kopřivnice

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - zakázka na dodávky a služby

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
CATEGORY a.s.
Vídeňská 125, 619 00 Brno
IČ 25571192, DIČ CZ25571192

Celková cena zakázky včetně DPH:

291 688,00 Kč

Odůvodnění:
Vítězná nabídka ve výběrovém řízení na servis elektrické požární signalizace a evakuačního
rozhlasu byla podána firmou LENIA BRNO spol. s r.o. Přestože firma doložila požadované
kvalifikační předpoklady, nepodařilo se jejím servisním zaměstnancům odstranění aktuálních
opakujících se poruch v systému během tří servisních výjezdů.
Vzhledem ke složitosti a rozsahu systému elektrické požární signalizace a rovněž uvedené
neúspěšnosti v servisní činnosti vítězné firmy ve výběrovém řízení navrhujeme zrušení
výběrového řízení před uzavřením smlouvy v souladu s podmínkami danými v oznámení
výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo a kontrolní činnosti s firmou CATEGORY a.s.,
která zajišťovala dosavadní servis systému elektrické požární signalizace, v němž se poruchy
opakovaně vyskytovaly, ale jednotlivé servisní výkony byly završeny odstraněním poruch.
K podmínce pro uzavření smlouvy městem Kopřivnice, akceptovat vítěznou cenovou nabídku
v rámci výběrového řízení, zaujala firma CATEGORY a.s. souhlasné stanovisko.
Návrh uzavření smlouvy přímo s firmou CATEGORY a.s. byl předložen firmou Infinity a.s., s níž
byla uzavřena dodavatelská smlouva předmětného zařízení, po ukončení záruční doby i další
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Oddělení personální
smlouva o dílo na servis po dobu ½ roku, přičemž firma CATEGORY a.s. byla jejím
subdodavatelem.
Cena zakázky ve výši 51 688,00 Kč včetně DPH, tzn. periodických kontrol provozuschopnosti
a zkoušek činnosti elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, která je uvedena
v návrhu smlouvy a byla jedním z kritérií výběrového řízení, bude navýšena o cenu za činnosti
související s odstraněním poruch. Ty se doposud prováděly bezplatně v rámci záručního
servisu, pro vyčíslení odhadu nákladů za odstranění poruch ve výši 240 000,00 Kč včetně DPH
bylo použito střední varianty možných nákladů souvisejících s opravami předmětného zařízení.
Konkrétní fakturace za servis bude probíhat na základě cen daných smlouvou o dílo a kontrolní
činnosti, v níž jsou uvedeny základní sazby za servisní, montážní a instalační práce, ceny
materiálu a ostatní náklady.
Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo a kontrolní činnosti

Ing. Hana Zelníčková
vedoucí personálního oddělení

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

