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DATUM:

20.06.2016

Rada města Kopřivnice

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

Název veřejné zakázky

„Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice“

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zadavatel
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:

Ing. Šárka Stolaříková
B. Martinů 814/7
708 00 Ostrava
IČ: 61952273

Celková cena zakázky včetně DPH:
246.800,- Kč

Odůvodnění:
Výše uvedený uchazeč nabídl nejnižší cenu v rámci zadávacího řízení na zakázku „Územní
studie sídelní zeleně Kopřivnice“. Zadávací řízení bylo následně zrušeno.
Vzhledem k tomu, že předmětem zakázky je mimo jiné analýza současného stavu sídelní
zeleně (tzn. terénní průzkum celého území, včetně mapování stavu vegetačních prvků), je
nutné, aby tato analytická část proběhla v době vegetace, tzn. v letním období. Při vyhlášení
nového zadávacího řízení by však došlo k posunu realizace zakázky až do podzimních měsíců.
Územní studie sídelní zeleně má být navíc podkladem pro nový Územní plán Kopřivnice. Návrh
územního plánu bude projektantem zpracováván v období cca září 2016 až leden 2017. Posun
realizace územní studie sídelní zeleně by způsobil, že by ji nebylo možno do návrhu územního
plánu zapracovat.
Proto žádáme o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice a zadání výše uvedené zakázky
uchazeči, který nabídl nejnižší cenu včetně DPH.
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Příloha:
• návrh smlouvy o dílo

Ing. Markéta Kvitová
pověřený zástupce zadavatele

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhovuji na základě usnesení rady města Kopřivnice č. 1383
z 42. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 28.06.2016.
Datum:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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