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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

Sadovnické úpravy u nového muzea TATRA v roce 2021

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - služba

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Zajištění sadovnických úprav u muzea TATRA v roce 2021.

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 58/31
742 21 Kopřivnice
IČ 25376021, DIČ CZ 25376021

Celková cena zakázky bez DPH:

381 781,05 Kč

Odůvodnění:
-

-

Převod finančních prostředků z rozpočtu ORM do rozpočtu OŽP na sadovnické úpravy u nového
muzea TATRA probíhá v těchto dnech. Vzhledem k tomu, že jejich objem přesahuje částku
200 000 Kč, která je dle vnitroorganizační směrnice číslo 10/2018 zařazena do II. kategorie, mělo
by proběhnout výběrové řízení na realizátora zakázky. Práce, které je zde nutné provést, aby
bylo okolí muzea reprezentativní, je s ohledem na vegetační období nutno realizovat co nejdříve.
Oslovili jsme tři realizátorské firmy (Dahlia group s.r.o., Hezká zahrada – zahradní architektura a
služby, SLUMEKO s.r.o.). Firma SLUMEKO s.r.o. nabídla nejnižší cenu.
Společnost Slumeko, s. r. o. je situována v místě realizace zakázky, čili náklady na dopravu
budou nižší než u realizace zakázky externí firmou a spolupráce bude operativnější.
Cena za jednotlivé položky jsou ceny v místě obvyklé.

Příloha:
•
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