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Rada města Kopřivnice

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

Název veřejné zakázky

Výměna odpadního stoupacího vedení v bytech č. 1, 6,11, 16,
20, 25, 30, 34, 39 po havárii na potrubí v domě č. p. 891, na ul.
Obránců míru 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 II. kategorie – nikoli formou otevřené výzvy dle čl. 10 předmětné směrnice, nýbrž
formou přímého zadání veřejné zakázky dle čl. 7 předmětné směrnice.
Odůvodnění:
V pátek, dne 25.02.2022 došlo vlivem únavy materiálu k prasknutí původního litinového potrubí
v prostoru mezi bytem 39 - přízemím v domě č. p. 891, na ul. Obránců míru v Kopřivnici. Po
neúspěšném kontaktování několika firem byla v podvečerních hodinách téhož dne zajištěna
firma PELA CZ,a.s., která operativně zprovoznila část stoupačky pro nadcházející víkend, a to
zasilikonováním v protipožárních uzávěrách. Bylo zjištěno, že potrubní vedení je již ve stavu
neopravitelnosti a je nutná okamžitá výměna rozvodů.
Jedná se o dům krabicového systému prováděného ze struskopemzobetonu a betonu
s železnou výstuží. Stropy v suterénu jsou železobetonové monolitické. Systém stávajícího
litinového odpadního potrubí není možné vyměnit částečně a musí se provést výměna celé
větve. Jedná se o rozsáhlou opravu, kde je nutné rozebrání litinových kusů, které do sebe
zapadají, bourání přístupů, které jsou betonové (prostor WC i kuchyně). Je nutná výměna nejen
svislého vedení, ale i odbočky do všech bytů , a to za použití HT systému. Bez této výměny
nelze odpadní stoupačku dále užívat.
Dne 01.3.2022 nám byla na žádost zaslána cenová nabídka od firmy PELA CZ, a.s. na
kompletní výměnu odpadů stoupacího vedení a potrubí v devíti bytových jednotkách, včetně
zednických prací, demontáže kuchyňských linek a zpětné montáže.
Tato cenová nabídka č. 04F2022 (viz příloha č. 2) na opravu havárie stoupačky činí 695 425 Kč
bez DPH.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s firmou PELA CZ, a.s. je navrhováno zadat tuto veřejnou
zakázku společnosti PELA cz, a.s. z důvodu včasného a spolehlivého způsobu uvedení
stoupacího vedení do provozu. Dále také z kapacitních důvodů, kdy firma disponuje potřebným
množstvím řemeslníků, a to jak instalatérů, tak zedníků v daném časovém období potřebném
k hladkému průběhu prací.

Ing. Adam Ondrašík
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne
03.03.2022, číslo usnesení 2455
Datum:

Ing. Miroslav Kopečný

