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Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 10. nebo čl. 6. odst. 5. vnitroorganizační
směrnice č. 5/2012

Název veřejné zakázky

Poradenské služby v oblasti integrace strategie, procesů,
kompetencí a metod kvality do prostředí Městského úřadu
Kopřivnice

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (zakázka

Zadavatel

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
obchodní jméno ATTN Consulting s.r.o.
adresa sídla Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Celková cena zakázky včetně DPH:

140.000,00 Kč

Odůvodnění:
V rámci zvýšení využitelnosti výstupů projektu Dílna kvality pro klienty městského úřadu a vnitřní potřeby
městského úřadu a za účelem maximálního plnění cílů jak projektu, tak strategie Smart Administration
chceme propojit stávající vazby mezi strategiemi, procesy, kompetencemi a metodami kvality. V rámci
realizace zakázky bude navázáno na stávající nástroj ATTIS, který byl v rámci projektu v roce 2011 na
základě výběrového řízení od společnosti ATTN Consulting s.r.o. pořízen. S ohledem na to, že školitelé
společnosti ATTN Consulting s.r.o. se v průběhu implementace tohoto nástroje obeznámili s našim
prostředím, software a daty je zadání této zakázky této společnosti nejefektivnější. Cenu zakázky lze
považovat za v místě a čase obvyklou.
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Příloha:
•

návrh smlouvy na poradenské a konzultační služby

Ing. Miroslav Halatin, tajemník
podpis pověřeného zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
27.11.2012, číslo usnesení 1886.
Datum: 27.11.2012

podpis starosty

