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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11. vnitroorganizační směrnice č. 18/2013

Název veřejné zakázky

Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
v budově Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12,
Kopřivnice

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - zakázka na dodávky a služby

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 18/2013 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
CATEGORY a.s.
Vídeňská 125, 619 00 Brno
IČ 25571192, DIČ CZ25571192

Celková cena zakázky včetně DPH:

204 000,00 Kč

Odůvodnění:
Vzhledem ke složitosti a rozsahu systému elektrické požární signalizace a rovněž vzhledem
k neúspěšnosti v servisní činnosti vítězné firmy ve výběrovém řízení vypsaném v roce 2012
navrhujeme uzavření smlouvy o dílo a kontrolní činnosti s firmou CATEGORY a.s., která
zajišťovala dosavadní servis systému elektrické požární signalizace, v němž se poruchy
opakovaně vyskytovaly, ale jednotlivé servisní výkony byly završeny odstraněním poruch.
Servisním zaměstnancům společnosti LENIA BRNO, vítězné firmy ve výběrovém řízení z roku
2012, se nepodařilo odstranit aktuální opakující se poruchy v systému během tří servisních
výjezdů, přestože firma doložila požadované kvalifikační předpoklady v rámci výběrového
řízení. Uzavřením smlouvy o dílo a kontrolní činnosti s firmou CATEGORY a.s. bude zamezeno
opakování obdobného problému.
Předpokládaná cena zakázky zahrnuje cenu za provedení periodických kontrol
provozuschopnosti a zkoušek činnosti elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
ve výši 104 236,66 Kč včetně DPH a rovněž náklady za činnosti související s odstraněním
poruch. Cena zakázky vychází z nákladů vynaložených za servis elektrické požární signalizace
vynaložených za servis po dobu trvání dosavadní dvouleté smlouvy a činí cca 204 000,00 Kč.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Oddělení personální

Vzhledem ke stáří zařízení a jeho poruchovosti od dodání zařízení lze předpokládat, že náklady
na servis zařízení budou v budoucnu narůstat.
Konkrétní fakturace za servis bude probíhat na základě cen daných smlouvou o dílo a kontrolní
činnosti, v níž jsou uvedeny základní sazby za servisní, montážní a instalační práce, ceny
materiálu a ostatní náklady.
Příloha:

Smlouva o dílo a kontrolní činnosti

Ing. Hana Zelníčková, v.r.

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne
04.08.2014, usnesení č. 3399.
Datum: 06.08.2014

Ing. Josef Jalůvka, v.r.

