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

Název veřejné zakázky

Typ zakázky

Zadavatel

Studie Odkanalizování m.č. Lubina v souvislosti s dokončenou
stavbou splaškové kanalizace
Veřejná zakázka malého rozsahu – na dodávky a služby,
zakázka II. kategorie dle vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
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
KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 00577758, DIČ CZ00577758

Celková cena zakázky včetně DPH:
98.857,- Kč

Odůvodnění:
Realizace stavby splaškové kanalizace v m.č. Lubina byla dokončena v 11/2012, následoval zkušební
provoz kanalizace až do 15.8.2013 a ke dni 6.9.2013 byl OŽP vydán kolaudační souhlas. V průběhu
zkušebního provozu majitelé nemovitostí postupně své nemovitosti napojovali až do 30.6.2013.
Město občany motivovalo k napojení nemovitostí formou finanční a nefinanční podpory, přičemž
výsledkem je 95% napojených nemovitostí z předpokládaného počtu 355 nemovitostí.
I přes tento počet zůstaly na stávající jednotnou kanalizaci města napojeny nemovitosti, které neumožňují
převést všech 9 výustních objektů na objekty dešťové.
Je tedy nutno zpracovat projektový podklad - studii, která by identifikovala sporná místa vzniklá
částečným odkanalizováním a souběžným provozováním kanalizace stávající a nové, definovala kroky
k odstranění problémů, které jsou v rozporu s platnou legislativou, která navrhne varianty řešení po
technické a ekonomické stránce a dále bude obsahovat koncepci rozvoje stokové sítě na území m.č.
Lubina.
S ohledem na skutečnost, že společnost KONEKO, spol. s r.o. na přípravě projektových dokumentací
pracuje dlouhodobě; má jednoznačně kompletní znalost a podklady o území; jako jediná společnost
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může zabezpečit kontinuitu v řešení; byla generálním dodavatelem projektové dokumentace akce
Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska (zahrnuje i projektovou dokumentaci m.č. Lubina),
dále tato společnost zpracovala PD pro stavební povolení a dokumentace pro žádost o dotaci ze SFŽP, a
také dokumentaci kanalizačních přípojek v roce 2007, 2010 a 2012, navrhuje se přímé zadání veřejné
zakázky.
Cenová nabídka pro tento typ dokumentace dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo vychází z obvyklých
jednotkových hodinových sazeb.
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