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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

Přijímání platebních karet

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
Přijímání platebních karet prostřednictvím platebních terminálů,
zajištění zúčtování odpovídajících transakcí, nájem/výpůjčka
platebních terminálů

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČ 00001350, DIČ CZ699000761

Celková cena zakázky bez DPH:
> 200.000,00 Kč

Odůvodnění:
Nová smlouva nahradí stávající smluvní dokumentaci, uzavřenou s Československou obchodní bankou,
a.s. v r. 2018, přičemž v rámci této nové smlouvy dochází k rozšíření obchodních míst, resp. k navýšení
využívaných platebních terminálů vč. tří samoobslužných terminálů na parkovišti v centru města, předmět
smlouvy (přijímání platebních karet prostřednictvím platebních terminálů, zajištění zúčtování
odpovídajících transakcí, nájem/výpůjčka platebních terminálů) zůstává nezměněn.
Poplatky uvedené v cenových nabídkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy lze označit jako v místě a
čase obvyklé - ověřeno mj. v registru smluv a oslovením konkurenčních poskytovatelů služeb, které jsou
předmětem smlouvy.
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Předpokládaná hodnota zakázky vychází z úhrad smluvního poplatku bance v uplynulých 4 letech,
zohledněny byly dále přepokládané platby poplatků souvisejících s nově užívanými samoobslužnými
terminály (parkovací automaty), a také zvýšená sazba provize u stacionárních platebních terminálů.

Ing. Martina Černochová, v.r.

Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze
dne: 18.05.2021, číslo usnesení 1807-1.1.
Datum: 25.05.2021

Ing. Miroslav Kopečný, v.r.
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