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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11. vnitroorganizační směrnice
č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Administrátor veřejných zakázek

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Předmětem plnění zakázky je realizace zadávacích řízení především
k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám realizovaných městem
Kopřivnice, dále také konzultační služby v oblasti zadávání veřejných
zakázek a v odůvodněných případech i administrace veřejných zakázek
malého rozsahu

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v realizaci výše uvedeného
výběrového řízení formou uzavřené výzvy.

Odůvodnění:
Výše uvedená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu III. kategorie, předpokládaná
hodnota činí cca 1.500.000 Kč - předpokládanou hodnotu nelze určit přesně, záleží na množství
veřejných zakázek, které bude město realizovat. Smlouvu s budoucím administrátorem se navrhuje
uzavřít na dobu čtyř let. Dle čl. 6 odst. 2 směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu nelze výběrové
řízení na zakázku III. kategorie realizovat formou uzavřené výzvy. Přesto se tato forma výběrové řízení
jeví pro předmětnou veřejnou zakázku jako nejvýhodnější, protože jedině takto lze zajistit, že se do
výběrového řízení nepřihlásí subjekty se sice nízkou nabídkovou cenou, ale s nekvalitními službami.
Cílem je zajištění bezchybného zadávacího řízení s dostatečnou právní podporou ze strany budoucího
administrátora veřejných zakázek. Proto se navrhuje oslovit výhradně advokátní kanceláře či advokáty
specializující se na zadávání veřejných zakázek, u kterých je větší jistota odbornosti a dostatečné
kvalifikovanosti větší.
V rámci uzavřené výzvy se navrhuje oslovit nejméně tyto subjekty:
Mgr. et Mgr. Zbyněk Vašinka
advokát
sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01 Frýdek-Místek
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

Právník

Zientek & Olivík
advokátní kancelář
sídlem Stodolní 1785/31, 702 00 Ostrava
MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
sídlem Jakubská 121/1,602 00 Brno 2
pobočka Ostrava
Mgr. Jiří Kubala
advokát
sídlem Josefa Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek
JUDr. Michal Filouš
advokátní kancelář
sídlem Ostravská 501/16, 779 00 Olomouc
Seznam subjektů může být upraven či doplněn na jednání rady města dne 15.1.2019.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze
dne: 15.1.2019 číslo usnesení 168
Datum: 16.1.2019

podpis starosty
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