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

Název veřejné zakázky

Zajištění systému nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem na území města Kopřivnice v r. 2013

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu-

Zadavatel

služba

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:
SLUMEKO, s. r. o.
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ 25376021

Celková cena zakázky včetně DPH:

990.000,00 Kč

Odůvodnění:
- zakázka bude probíhat pouze v roce 2013, protože je předpoklad, že v jeho průběhu bude
znám výsledek veřejné zakázky na „Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město
Kopřivnice“, kde zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu je zahrnuto
v činnostech vítězné firmy
- využití dotace na nákup speciálního svozového vozidla a speciálních sběrných nádob na
bioodpad, kterou získala společnost Slumeko, s. r. o., předpoklad zefektivnění systému
- návaznost nové zakázky na ukončenou zakázku „Zajištění systému nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem na území města Kopřivnice v r. 2012“, kterou rovněž zajišťovala
společnost Slumeko, s.r.o.
- celková cena zakázky vč. DPH by neměla překročit výši nákladů zakázky z roku 2012 i přes
zvýšení sazby DPH o 1% a přinést zefektivnění systému sběru a svozu bioodpadu
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Ing. Hynek Rulíšek v. r.

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
…18.2.2013..číslo usnesení 2086.
Datum: 21.2.2013

Ing. Josef Jalůvka v. r.
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