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Rada města Kopřivnice

Návrh na udělení výjimky dle čl. 14 odst. 1 vnitroorganizační směrnice č. 7/2021

Název veřejné zakázky

Kompletační práce v zasažených bytech č. 1, 4, 8, 12, 16, 20 po
požáru v domě č. p. 1141, na ul. Alšova v Kopřivnici

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (stavební práce)

Zadavatel

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

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 7/2021 spočívající v nedodržení
postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu III. kategorie – nikoli formou otevřené výzvy dle čl. 10 předmětné směrnice, nýbrž
formou přímého zadání veřejné zakázky dle čl. 7 předmětné směrnice.
Odůvodnění:
Dne 26.07.2021 došlo vlivem nedbalosti nájemce k požáru bytové jednotky č. 16, v domě č. p.
1141, na ul. Alšova v Kopřivnici. Vznícení potravin na plynovém sporáku způsobilo poškození
bytu ohněm a kouřem. Unikající vodou z požárem poškozeného stoupacího vedení a hasební
vodou došlo ke škodě na šesti bytových jednotkách, včetně předmětného bytu.
V tentýž den byla o události informována smluvní pojišťovna objednavatele, a to obchodní
společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Dne 27.07.2021 se za účasti bytové techničky oddělení bytové správy uskutečnila kompletní
prohlídka postižených bytů, a to s likvidátorem pojišťovny a zástupcem společnosti BELIX
International a.s. Bezprostředně po prohlídce byla řešena sanace a vysoušení všech dotčených
bytových jednotek.
Dne 02.12.2021 nám byly zaslány cenové nabídky na kompletační práce v šesti bytových
jednotkách, postižených vodou i kouřem a jedné bytové jednotky zasažené pouze kouřem.
Tyto cenové nabídky ZVO217130 a ZPO21735 (viz příloha č. 2) na stavební práce v bytech
byly dne 14.12.2021 schváleny a celková cena 1.208.943,20 Kč bez DPH, pojišťovnou
Kooperativa a.s., odsouhlasena v plné výši.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci smluvní pojišťovny se společností BELIX International a.s.
je navrhováno zadat tuto veřejnou zakázku obchodní společnosti BELIX International a.s.
z důvodu následného avizovaného plnění ze strany smluvní pojišťovny.

Ing. Adam Ondrašík
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne
25.01.2022, číslo usnesení 2372
Datum:

Ing. Miroslav Kopečný

