Příloha č.1

MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ludvík Michalec/ORM
TELEFON:
556 879 659
E-MAIL:
ludvik.michalec@koprivnice.cz
DATUM:

07.12.2020

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

Revitalizace centra města Kopřivnice – autorský dozor

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, služby

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Jedná se o výkon projektanta dle § 152, odst. 4 a § 158, odst.1
stavebního zákona

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Projektová, inženýrská a konzultační organizace
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00298077, DIČ:CZ00298077

Celková cena zakázky bez DPH:

1.208 640,00 Kč

Odůvodnění:

Projekční organizace Dopravoprojekt Ostrava je výhradním autorem projektových
dokumentací, souvisejících s revitalizací centra:
-

Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. –
dokumentace pro územní řízení (DÚR) z 02/2017
Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. –
dokumentace pro stavební povolení (DSP) z 06/2018
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-

Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (PDPS) z 01/2019
Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. – aktualizace
dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (aktualizace PDPS)
z 12/2019

Ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona stanoví, že u stavby financované
z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a dále, že pokud
zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního
právního předpisu, musí stavebník zajistit autorský dozor projektanta, případně hlavního
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
Ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že zpracování projektové
dokumentace je tzv. vybranou činností, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, v důsledku čehož tuto činnost mohou vykonávat pouze fyzické
osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
Přikláníme se k názoru, že autorský dozor projektanta by neměl provádět jiný
projektant, než samotný autor projektové dokumentace. Byť město Kopřivnice je dle
uzavřené smlouvy na projektovou dokumentaci oprávněno autorský dozor zadat
libovolné osobě, zadání této činnosti jiné osobě než samotnému autorovi projektové
dokumentace se jeví nehospodárným, jelikož autor je již s projektovou dokumentací
podrobně seznámen.
Odbor rozvoje města se přiklání zadání výkonu autorského dozoru přímo autorovi
zpracované realizační projektové dokumentace, protože:
-

-

má se zpracovatelem dokumentace dlouhodobě dobré zkušenosti,
podílí se na přípravě projektových dokumentací revitalizace centra od roku 2016
a to ve spolupráci s autorem ideového řešení doc. Ing. arch. Kamilem Mrvou,
Ph.D.,
uchazeč má dostatečně silné profesní zázemí pro provádění tohoto dozoru a pro
případné aktualizaci nesrovnalostí v projektových dokumentacích,
potřebné a jistě a nutné aktualizace PD budou provádět v rámci autorského
dozoru specialisté a autoři původních řešení,
má pro výkon autorského dozoru možnost plné zastupitelnosti,
má blízkou dostupnost – sídlo 32 km od výkonu AD a bude operativně dostupný
na individuální zavolání.

Cena za výkon autorského dozoru byla stanovena individuálně na základě kalkulace
předpokládaného počtu hodin zúčastněných pracovníků a jejich hodinových sazeb,
případně podle počtu odpracovaných hodin; tato cena koresponduje s Výkonovým a
honorářovým řádem architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vydává Český
svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů).
Výchozími parametry pro stanovení ceny za autorský dozor je:

2/3

Odbor rozvoje města
-

předpokládaná doba výstavby centra města – 28 měsíců
účast na 2 kontrolních dnech v měsíci, každý o délce cca 6 hodin (celkem 12
hodin měsíčně)
přímý výkon poradenské a projekční činnosti, individuálně stanovený na 12 hodin
měsíčně
hodinová sazba

Nabízená cena odpovídá ceně obvyklé.
Příloha 1: Návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí Odboru rozvoje města
pověřený zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze
dne: 15.12.2020 číslo usnesení 1507.
Datum: 21.12.2020

Ing. Miroslav Kopečný

starosta města
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