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Rada města Kopřivnice





Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. (10) vnitroorganizační směrnice č.
18/2013
Na základně podnětu vedení města byla zaslána výzva k podání cenové nabídky
vybranému uchazeči - Kamil Mrva Architects, s.r.o. na následující zakázku:
„REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE“ –
Název veřejné zakázky

přípravná projektová dokumentace

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – dle čl. 2, odst. (2) písm. B - podle
přepokládané hodnoty zakázky, zakázka II. kategorie na dodávky a
služby jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 200.000,- Kč a
nepřesahuje 600.000,- Kč

Zadavatel

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

Žádáme o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 18/2013 spočívající v zadání
výše uvedené veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč:

Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Jednatel: Ing. arch. Kamil Mrva
Záhumenní 1358
742 21 Kopřivnice,
Č: 28647611 DIČ: CZ28647611

569.000,- Kč bez DPH

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města
Odůvodnění:
Forma přímého zadání zakázky jednomu uchazeči je v tomto konkrétním případě navržena
z těchto důvodů :
• Podle mínění členů vedení města je rychlost přípravy projektové dokumentace
preferována před zdlouhavou formou soutěže o návrh
• Výše předpokládaných fin. prostředků na pořízení dokumentace nepřekročí limity
zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
• rozhodnutí o vyjímce z vnitroorganizační směrnice je v kompetenci rady města dle dle čl.
7. odst. (10) vnitroorganizační směrnice č. 18/2013
• Financování projektové přípravy nebude hrazeno z dotačních zdrojů
• Dalším důvodem navrhovaného postupu je to, že ze strany zadavatele nelze zadání
stanovit jinak než orientačním finančním limitem budoucí ceny stavby (35 mil. Kč), bez
konkrétní vazby na architektonicky – stavební práce (položkový rozpočet), z čehož lze
odhadnout náklady na projektové práce. Cenový návrh uchazeče odpovídá ověřené
ceně ze Sazebníku projektových prací UNIKA 2015
• Podkladem se stalo veřejně projednané věcné zadání požadavků zadavatele
• V této fázi se navrhuje zadat první část dokumentace - architektonickou studii a
stavebně provozní posouzení záměru – které budou sloužit členům rady a zastupitelstva
města jako pracovní podklad pro rozhodnutí o následných krocích projektu na sklonku
roku 2015, tak, aby finanční prostředky na další stupně PD na vybranou první realizační
etapu byly před přípravou rozpočtu 2016
• S ohledem na dostatečný projekční potenciál, renomé a zkušenosti s touto místní
projekční společností Kamil Mrva Architects, s.r.o (pro město projekt rekonstrukce ZŠ
Náměstí, projekty MŠ Pionýrská a Česká, výsledný vzhled ZŠ E. Zátopka, barevná
řešení vybraných objektů ve městě, participace na činnosti komise architektury…) je
akceptovatelné přímé zadání.
Příloha:
• návrh smlouvy o dílo

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhovuji na základě usnesení rady města Kopřivnice č….. ze dne…..
Datum:

podpis starosty

2/2

