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Rada města Kopřivnice

Návrh na udělení výjimky dle čl. 7 odst. 10 vnitroorganizační směrnice č. 13/2016

Název veřejné zakázky

Generální prohlídka automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - zakázka na služby

Zadavatel

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

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
RQT Group s.r.o.
IČO: 28913060
Urbánkova 3368/63
143 00 Praha 4 - Modřany

Celková cena zakázky bez DPH:

329 914,00 Kč

Odůvodnění:
V roce 2016 město Kopřivnice obdrželo do užívání automobilový žebřík CAMIVA EPA 30 S
na základě smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kopřivnice a Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje ze dne 20.07.2016. Mimo pravidelné roční revize
je stanovena výrobcem povinnost provést předepsanou rozšířenou servisní kontrolu ve lhůtě 10
let (součástí je mj. i výměna veškerých tažných a ovládacích lan, vysokotlakých hydraulických
hadic apod.), nyní je tato prohlídka stanovena na rok 2017.
Jediným zhotovitelem zajišťujícím uvedené servisní úkony automobilových žebříků CAMIVA
EPA 30 S je pro Českou republiku společnost RQT Group s.r.o., zajišťující předmětný servis
uvedeného typu automobilových žebříků rovněž pro hasičský záchranný sbor.
Město Kopřivnice obdrželo na základě žádosti na pokrytí finančních nákladů spojených s výše
uvedenou servisní kontrolou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 380 000,00 Kč
s termínem zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2017.
Přičemž potenciální zhotovitel, společnost RQT Group s.r.o., je kapacitně natolik vytížena, že
navrhuje okamžité zahájení servisních činností, další termín realizace servisu není podle
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Oddělení personální
vyjádření zástupce možný do závěru roku 2017, tudíž by město Kopřivnice nevyužilo
poskytnutou dotaci. Tento termín servisu je dále navázán na příjezd zástupce francouzské
dodavatelské firmy, který je oprávněn provést a potvrdit závěrečnou prohlídku v termínu 17. –
29.09.2017, kdy bude v České republice tuto činnost zajišťovat.
Z uvedených důvodů navrhujeme radě města udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice
č. 13/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu ve smyslu uzavření smlouvy se společností
RQT Group s.r.o.
Cena díla je obvyklá, jednotlivé položky byly konzultovány se zástupcem strojního oddělení
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Konkrétní fakturace za provedení servisních kontrol a servisních prací bude probíhat na základě
cen daných smlouvou o dílo.

Příloha:

Smlouva o dílo

Ing. Hana Zelníčková
vedoucí personálního oddělení

Rozhodnutí o výjimce:
Návrhu na udělení výjimky vyhovuji na základě usnesení Rady města Kopřivnice č. 72
ze dne 18.09.2017.
Datum: 18.09.2017

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

