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Návrh na udělení výjimky dle čl. 5. odst. 9. nebo čl. 6. odst. 10. vnitroorganizační
směrnice č. 5/2012

Název veřejné zakázky

Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 5.1, snižování
environmentálních rizik

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. 5/2012 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
obchodní jméno
adresa sídla
IČ, DIČ

ISATech s.r.o.
S.K.Neumanna 1316, Pardubice, 532 07
25935861, CZ 25935861

Celková cena zakázky bez DPH:

195.000,00 Kč

Odůvodnění:
Rada města usnesením 2521 ze dne 12.8.2013 schválila přípravu žádosti o dotaci pro projekt
Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení). Tato žádost bude podána na základě
výzvy č. 47. OPŽP pro oblast podpory 5.1 snižování environmentálních rizik. Jelikož tuto oblast podpory
město dosud nevyužívalo, byl hledán zpracovatel žádosti o dotaci, který má zkušenosti s obdobnými
projekty z minulých výzev. Na základě doporučení úspěšného žadatele byla oslovena společnost
ISATech s.r.o. s žádostí o zpracování cenové nabídky. K zajištění srovnání cenové nabídky byla
požádána o její předložení také jiná společnost, která rovněž zpracovala úspěšnou žádost o dotaci
v rámci minulé výzvy pro jiného žadatele. Cenová nabídka společnosti ISATech s.r.o. je cca o 1/3 nižší
než nabídka druhé společnosti s tím, že společnosti ISATech s.r.o., žádá úhradu ceny za dílo pouze
v případě, že žádost bude úspěšná, nebo město jako žadatel prokazatelně nebude postupovat v souladu
s jejími pokyny a tím způsobí vyřazení žádosti z hodnocení.
Uzavření smlouvy na základě výjimky ze směrnice navrhujeme z toho důvodu, že s ohledem na odbornou
stránku projektu není jisté, že by se na základě výběrového řízení podařilo vybrat vhodnějšího
zpracovatele dotace. O záměru uzavřít smlouvu na základě výjimky ze směrnice byla rovněž informována
rada města v důvodové zprávě k usnesení 2521.
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