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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

Autorský dozor při realizaci stavby Odkanalizování místních částí
Vlčovice a Mniší

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (II. kategorie)

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Činnosti autorské dozoru stavby při realizaci stavby kanalizace v místních
částech Vlčovice a Mniší v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
Ostrava - Mariánské Hory PSČ 70900
IČ 00577758
DIČ CZ00577758

Celková cena zakázky bez DPH:
295.200,- Kč

Odůvodnění:
Zajištění autorského dozoru je zákonnou povinností zadavatele. Stavební zákon dle § 152 odst. 4 uvádí:
U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto
stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor
projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
Zákon blíže nespecifikuje, která konkrétní osoba jej vykonává, ale z historického výkladu a odborných
metodických stanovisek profesních komor působících ve stavebnictví lze dovodit, že oborová praxe ve
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stavebnictví nepředpokládá, že by autorský dozor vykonávala jiná osoba než tvůrce projektové
dokumentace.
Společnost KONEKO, spol. s r.o. se dlouhodobě podílí na přípravě projektových dokumentací a studií pro
vodohospodářské stavby města, je generálním dodavatelem projektové dokumentace stavby
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší a také již zrealizovaného projektu Odkanalizování místní
části Lubina, kdy nad touto stavbou vykonávala autorský dozor společnost Koneko, s.r.o.
Jednoznačně má kompletní znalost a podklady o území a může tak zabezpečit kontinuitu v řešení
problematiky dané stavby.
Nabízená cena za výkon autorského dozoru stavby (AD) odpovídá administrativní ceně, která byla
ověřena pro výkon AD pro kategorii Inženýrské stavby v hodnotě cca 120 mil. Kč a v hodinové sazbě 600
Kč/h (vážený průměr), dle Sazebníku projektových a inženýrských prací r. 2019. Dle tohoto ceníku činí
cena za výkon AD 434.000,- Kč bez DPH. Nabízená cena zakázky ve výši 295.200,- Kč bez DPH je
tedy nižší než cena obvyklá.
Předpokládaná doba realizace stavby je 24 měsíců tzn. cena za výkon AD činí 12.300 Kč bez DPH za
měsíc.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
pověřený zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
12. 11. 2019 číslo usnesení 732.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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