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

Název veřejných zakázek

1. Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II – elektrovybavení
a ochranné prostředky
2. Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II – prostředky
k odstraňování padlých stromů

Druh zakázek

Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

Zadavatel

Popis předmětu zakázek

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Předmětem plnění je pořízení vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Kopřivnice v rámci projektu IROP

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedených
veřejných zakázek uchazečům:
Uchazeči
ProIZS CZ s.r.o.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ 06150420, DIČ CZ06150420

Předpokládaná celková cena zakázky
bez DPH: 223.300 Kč

Lipka HQ s.r.o.
U Siberie 960, 744 01 Frenštát p.R.
IČ 26841665, DIČ CZ26841665

Předpokládaná celková cena zakázky
bez DPH: 78.300 Kč

Odůvodnění:
Město realizuje projekt Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II, který je spolufinancovaný
z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), v rámci kterého bude
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice pořízena drobná technika v celkové
hodnotě 392.150 Kč včetně DPH.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Oddělení personální
Dle Metodického pokynu pro oblast zadání zakázek pro programové období 2014 – 2020
v platném znění (dále jen „Metodický pokyn“), který je závazný pro příjemce dotace z IROP,
není nutno u zakázek nepřesahující hodnotu 500 tis. bez DPH postupovat v souladu s tímto
Metodickým pokynem (tzn. realizovat výběrové řízení), za předpokladu dodržení zásady
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, při vyloučení střetu
zájmu. Dle vnitroorganizační směrnice organizace č. 10/2018 však jde o zakázku II. kategorie.
S ohledem na různorodost poptávaného hasičského vybavení navrhujeme realizovat jeho
nákup v souladu s Metodickým pokynem formou přímého zadání zakázky vybraným
dodavatelům za cenu v místě a čase obvyklou. Ceny byly ověřeny průzkumem trhu. Tento
postup byl popsán i ve studii proveditelnosti, na jejímž základě byla schválena dotace
na realizaci projektu.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
18.08.2020 číslo usnesení 1277
Datum: 08.09.2020

podpis starosty
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