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Rada města Kopřivnice

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

„Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice“

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 bez DPH

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:

Celková cena zakázky včetně DPH:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8,
IČ: 45797170

299.354,- Kč

Odůvodnění:
Forma přímého zadání zakázky jednomu uchazeči je v tomto konkrétním případě navržena
z těchto důvodů:
• Uchazeč zpracoval pro město Kopřivnici v roce 2008 Vyhledávací studii cyklistických
stezek a tras na území města, nově zpracovávaný dokument bude vycházet z této
studie, a to s ohledem na vývoj ve městě, připravované projekty, změny legislativy a
nazírání na cyklistickou dopravu jako celek. Na dokumentu budou pracovat zkušení
projektanti, kteří mají znalost našeho města a okolí.
• Uchazeč pro město zpracoval již několik projektových dokumentací na realizaci
cyklistických stezek a tras, dále také zpracoval žádosti, na základě kterých získalo naše
město několik evropských dotací (jednalo se např. o cyklostezku Kopřivnička,
cyklostezku podél řeky Lubiny, úsek Příbor – Vlčovice a cyklostezku podél
Průmyslového parku).
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Projektant uchazeče, který bude mít zpracování generelu na starosti, Ing. Martin Krejčí,
vystupuje mj. jako ostravský cyklokoordinátor, který má dlouholeté zkušenosti z
plánováním, projektováním a realizací cyklistických stezek a tras v Ostravě a okolí a
dlouhodobě spolupracuje s národním cyklokoordinátorem a jednatelem Asociace měst
pro cyklisty Ing. Jaroslavem Martínkem, tudíž je zaručen přenos nejnovějších poznatků
z celostátní úrovně do prostředí města Kopřivnice. Ostrava je typově velmi podobná
Kopřivnici – jedná se o industriální město.
Uchazeč v letošním roce realizoval trojí celoměstské sčítání cyklistické dopravy
v Ostravě v návaznosti na provedená sčítání v roce 2006 a 2010, takže garantuje
schopnost přenesení poznatků ze sčítání do plánovacího procesu
Uchazeč disponuje oprávněním bezpečnostního auditora, certifikovaného MD ČR, což
zaručuje zpětnou vazbu navržených úprav stran bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích.
HaskoningDHV Czech Republic zpracoval generely cyklistické dopravy například pro
města Ostravu, Olomouc, Havířov, Karvinou, region Jablůnkovska, Těšínska a Třinecka.
Zpracováním podobných generelů se zabývají sice i jiné subjekty, ale z regionů
vzdálených Kopřivnici (Brno, Praha). Z důvodů komunikačních a logistických a hlavně
výše jmenovaných vazeb se jeví spolupráce s regionální projektovou kanceláří
výhodnou.
Výše předpokládaných finančních prostředků na pořízení dokumentace nepřekročí limity
zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Rozhodnutí o výjimce z vnitroorganizační směrnice je v kompetenci rady města dle čl. 7.
odst. 11 vnitroorganizační směrnice č. 18/2013.
Financování projektové přípravy nebude hrazeno z dotačních zdrojů.

Příloha:
• Podepsaný návrh smlouvy o dílo vč. přílohy

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhovuji na základě usnesení rady města Kopřivnice č. 838 ze dne
30.11.2015.
Datum:

podpis starosty

