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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

Trvalkové výsadby na ul. Štefánikova 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
IVÁNEK – ZEMAN v.o.s., Zakládání a údržba zeleně
Žabeň 55, 738 01
IČ: 45197857 DIČ: CZ45197857

Celková cena zakázky včetně DPH:

199.634,60 Kč

Odůvodnění:
Výsadba trvalek do 21 ostrůvků kolem komunikace a na středovou část okružní křižovatky na ul.
Štefánikova plynule navazuje jako samostatná akce na rekonstrukci ul. Štefánikova, která byla
realizována v loňském roce. Jedná se o speciální autoregulační výsadbu trvalek typu „Perenemix“, které
velmi dobře snášejí nepříznivé podmínky (sucho, horko, chudé půdy,zasolení) stanovišt kolem
komunikací a svým charakterem růstu výrazně snižují náklady na údržbu. Vzhledem k tomu, že se jedná
převážně o speciální výsadby bez osazovacího plánu (kompozice rostlin se určuje až přímo při výsadbě),
je třeba aby realizaci prováděla odborná firma s praktickými zkušenostmi s tímto typem výsadeb, což
cestou klasického výběrového řízení s jediným kriteriem nejnižší nabídkové ceny, jak jsme se již
v několika případech přesvědčili, nelze zaručit. Nabídková cena této firmy odpovídá předpokládanému
rozpočtu na tuto akci a je obvyklá pro tento typ výsadeb.
Tuto firmu doporučuji k realizaci zakázky také vzhledem k jejím dlouholetým zkušenostem
v zahradnickém oboru a několika oceněním v soutěžích svazu zakládání a údržby zeleně o
nejlépe založené sadovnické dílo roku v ČR.
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