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Rada města Kopřivnice

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

Servis varovného a informačního systému

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu 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. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
IČ 14799634, DIČ CZ14799634

Celková cena zakázky včetně DPH:

332.508,00 Kč

Odůvodnění:
Pravidelnou pololetní zkoušku a kontrolu varovného a informačního systému, vybudovaného v roce 2014
a rozšířeného v roce 2018, prováděl v letech 2015 – 2016 a 2017 – 2018 zhotovitel díla, Colsys s.r.o.
Vzhledem k realizovanému rozšíření varovného a informačního systému v roce 2018 o další venkovní
bezdrátové hlásiče touto společností není vhodné, aby v procesu servisu, kontroly a nastavení zasahoval
do systému jiný subjekt.
Současná servisní organizace disponuje znalostmi, svými technickými prostředky (SW, upgrade,
programovací HW) a dalším vybavením pro provádění kompletní servisní činnosti. V případě, že by servis
(nebo jeho část) prováděla jiná firma, která těmito technickými prostředky nedisponuje, bude závislá na
současné servisní organizaci, která by své vybavení (SW, HW) v žádném případě nepředala a práce by
provedla pouze subdodavatelsky. V konečném důsledku by servisní náklady s přirážkou hradilo město
a kvalita servisu by nebyla na požadované úrovni.
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•
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Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze
dne: 29. 1. 2019 číslo usnesení _____________.
Datum:

podpis starosty
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