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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

Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (služby)

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
ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, občanské
sdružení
793 23 Karlovice č.p. 279
IČ 26582741
DIČ - není plátce DPH

Celková cena zakázky včetně DPH:

115 230,00 Kč

Odůvodnění:
Odbor životního prostředí spravuje Lašskou naučnou stezku v Kopřivnici. Tato stezka byla otevřena
v roce 2001. Po dvanácti letech existence stezky již tématické tabule na trase stezky nevyhovují
z hlediska současného trendu na obsah a grafické zpracování tabulí naučných stezek.
Odbor životního prostředí proto hledal grafickou firmu pro realizaci aktualizace, a to tak, že vycházel z
informací o realizovaných stezkách na území Moravskoslezského kraje. Pracovní skupina složená ze
zástupců odboru životního prostředí, oddělení školství a informačního centra posoudila jako nejlepší
naučné stezky vyhotovené v posledních několika letech občanským sdružením ACTAEA - společnost pro
přírodu a krajinu. Naučné stezky, jejichž grafický návrh zpracovalo toto občanské sdružení, vynikají
originalitou, použitím autorských kreseb a obrázků a vyváženým poměrem použitého textového a
grafického materiálu tak, aby návštěvník stezky nebyl zahlcen informacemi, ale odnesl si několik
podstatných nebo zajímavých informací.
Vzhledem k tomu, že při zadávání zakázky malého rozsahu je obtížné definovat a následně vyhodnotit
originalitu a poutavost zpracování tabulí naučné stezky, přičemž tato kritéria jsou pro celkovou obnovu
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor životního prostředí
Lašské naučné stezky vnímány jako nejpodstatnější, navrhuje odbor životního prostředí udělení výjimky
z vnitroorganizační směrnice č. 5/2012 jako nejvýhodnější řešení pro dosažení cílů aktualizace stezky.
S uchazečem byla vedena jednání o ceně, když cena z původní nabídky byla před podpisem smlouvy
snížena o 8 %. Cena 115 230,- Kč za aktualizaci 16 ks tabulí LNS dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo
je dle názoru odboru životního prostředí vzhledem k náročnosti grafického zpracování a použití
originálních autorských kreseb cenou v místě a čase obvyklou.
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