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

Název veřejné zakázky

Supervize pro realizaci projektu „Kopřivnice – monitoring
starých ekologických zátěží

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na 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

Ing. Michal Vacek
Kunín č.p. 90
IČ: 732 13 730

Celková cena zakázky včetně DPH:
113 610 Kč

Odůvodnění:
Projekt Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží a kontrola prací - supervize
Rada města vybrala na 60 schůzi 23.10.2012 usnesením č. 1796 zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu na projekt Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží (MSEZ) společnost AQD – envitest, s.r.o., Ostrava.
Kontrolu správnosti a úplnosti prací na této zakázce může provádět pouze osoba s příslušnou
kvalifikací – supervizor. Tou je nositel odborné způsobilosti odpovědného řešitele hydrogeologie
a sanační geologie dle ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, platí stejně pro projekty LCHSEZ a POSEZ.
Činnost supervize vychází z Metodického pokynu FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci
zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004. Supervizí činnost bude zahrnovat:
• průběžnou fyzickou kontrolu prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska
věcného a technického souladu s Projektem prací
• průběžnou kontrolu časového průběhu prací
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor životního prostředí
•
•
•

průběžnou kontrolu průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů
projektu a správnosti fakturace
aktivní účast na kontrolních dnech
zpracování závěrečné zprávy ze supervize.

Odůvodnění pro řešení zadání prostřednictvím výjimky
- odbor životního prostředí navrhuje, aby supervizi projektu MSEZ zajišťoval Ing. Michal
Vacek z Kunína, nositel odborné způsobilosti odpovědného řešitele hydrogeologie a
sanační geologie dle ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů (rozhodnutím MŽP č. j. 1158/820/8040/03 ze dne 5.6.2003)
- Ing. Vacek má nejlepší zkušenosti a znalosti s problematikou starých ekologických
zátěží na Kopřivnicku. Zajišťoval odborné poradenství a supervizi při projektu LCHSEZ,
odborné poradenství při přípravě projektu a přípravě podkladů a výběru zhotovitele na
POSEZ a při přípravě podkladů pro veřejnou zakázku a výběru zhotovitele projektu
MSEZ
- Ing. Vacek je uznávaným odborníkem na danou problematiku, má třicetileté konzultační
zkušenosti v oblasti životního prostředí. Ve své praxi se zabýval mj. hodnocením
ekologických škod, rizikovými analýzami a návrhem nápravných opatření. Kromě prací
na projektech pro město Kopřivnice se podílel nebo přímo vedl práce na zpracování
ekologických auditů, např. Laguny Ostramo (2007), BorsodChem MCHZ (2005), v rámci
supervizí na sanačním doprůzkumu Tatra Kopřivnice (2012), průzkum a analýza rizika
areálu EVRAZ (2010 – 2011), apod. (viz. příloha Seznam významných zakázek).
Cena zakázky
- na základě výzvy OŽP podal Ing. Vacek nabídkový projekt na zajištění supervize,
nabídková cena tohoto návrhu na období od 11/2012 do 6/2012 byla ve výši 149.250 Kč
včetně DPH
- tento návrh byl s předkladatelem projednán, některé činnosti byly omezeny, případně
nahrazeny jednoduššími úkony, avšak s vědomím, že práce stanovené metodickým
pokynem musí být splněny
- Ing. Vacek poté předložil upravenou nabídku na zajištění supervize na období od
11/2012 do 6/2012 o 35,6 tis. Kč nižší (113.610 Kč), viz. příloha Nabídkový projekt Ing.
Vacka na zajištění supervize na realizaci projektu Kopřivnice – monitoring starých
ekologických zátěží.
Důvody pro udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
- nejlepší zkušenosti a znalosti s problematikou starých ekologických zátěží na
Kopřivnicku (odborné poradenství a supervizi při projektu LCHSEZ, odborné poradenství
při přípravě projektu a přípravě podkladů a výběru zhotovitele na POSEZ a při přípravě
podkladů pro veřejnou zakázku a výběru zhotovitele projektu MSEZ)
- úprava ceny nabídky směrem dolů při zajištění supervize v rozsahu stanoveném
metodickým pokynem FNM a MŽP
- zkušený dlouholetý odborník v oblasti identifikace starých ekologických zátěží
(zpracování ekologických auditů, posuzování ekologických škod, zpracovávání
rizikových analýz), provádění supervizí a oponentur, apod.
- nositel požadované odborné způsobilosti odpovědného řešitele hydrogeologie a sanační
geologie dle ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
- znalec problematiky řešení starých ekologických zátěží na Kopřivnicku a poradce města
Kopřivnice při řízení těchto projektů
- pokud bychom vyhlásili veřejnou zakázku na zajištění supervize, může sice zvítězit
uchazeč s nižší nabídkou, nikdy to však nebude člověk s tak výbornými znalostmi zdejší
problematiky, což by se v konečném hodnocení zakázky mohlo projevit i vyšší celkovou
cenou.

Odbor životního prostředí
Příloha:
Č. 1 –Nabídkový projekt Ing. Vacka na zajištění supervize na realizaci projektu Kopřivnice –
monitoring starých ekologických zátěží
Č. 2 – Seznam významných dodávek, kvalifikace a odbornosti
Č. 3 – Návrh smlouvy o provedení supervize pro realizaci projektu Kopřivnice – monitoring
starých ekologických zátěží
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