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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
Druh zakázky

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Revitalizace hřbitova v Kopřivnici I. a II. etapa
Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající
v celkové rekonstrukci pochůzích ploch – páteřních chodníků,
opravy hřbitovní zdi a opravu kamenného kříže v centrální části
hřbitova.

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč

SLUMEKO, s.r.o.
Štefánikova 58
742 21 Kopřivnice
IČ: 25376021
DIČ: CZ25253760021

Celková cena zakázky bez DPH:

3 954 473,85 Kč

Odůvodnění:
Zajištění těchto stavebních prací současným správcem areálu hřbitova fy SLUMEKO, s.r.o. se jeví jako
pro zadavatele výhodné zejména z důvodu znalosti místních poměrů a prostředí, dále pak z důvodu
předpokladu alespoň již částečně navázaného styku s majiteli náhrobků, které bude nutno po dobu
provádění oprav hřbitovní zdi dočasně demontovat (předpoklad styku při podpisu smluv o nájmu
hrobových míst). Dále předpokládáme, že oproti zpracované projektové dokumentaci, která řeší např
šířkové a výškové uspořádání nových chodníku celkově – vzorově pro celý areál, schopnost a snahu
stávajícího správce provést dílo, tak aby za předpokladu drobných úprav plnohodnotně splňovalo
požadavky na optimální přístup k hrobovým místům, ale aby rovněž také např. bylo možno provádět
údržbu nejen nově opravených chodníků, ale i celého areálu hřbitova. Z hlediska nabídnuté ceny díla je

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

Odbor majetku města
možno konstatovat, že cenová kalkulace uchazeče SLUMEKO, s.r.o. byla položkově porovnána
s rozpočtem zpracovaným projektantem a dále pak porovnána s rozpočty jiných firem provádějících
stavební práce a dodávky obdobného charakteru. Nabídnutou cenu lze považovat za cenu v místě a čase
obvyklou.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Ing. Kamil Žák

Vedoucí OMM

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

Ing. Miroslav Kopečný

starosta
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