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Návrh na udělení výjimky dle čl. 14 odst. 1 vnitroorganizační směrnice č. 7/2021, o
veřejných zakázkách malého rozsahu

Název veřejné zakázky

Přeložka vodovodu v rámci realizace stavby Parkoviště na ul. Z.
Buriana

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (II. kategorie)

Zadavatel

Popis předmětu zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Stavební práce spojené s přeložkou vodovodu, která je vyvolaná stavbou
nového parkoviště na ul. Z. Buriana v Kopřivnici

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 7/2021 spočívající v zadání výše uvedené veřejné
zakázky jednomu uchazeči:
Uchazeč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ 45193665 CZ45193665

Celková cena zakázky bez DPH:
401 812,44 Kč

Odůvodnění:
V rámci povolení stavby Parkoviště na ul. Zdeňka Buriana spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. (dále jen SmVaK) si v podmínkách stanovila, že provedení přeložky vodovodu v délce 45 m
musí zajistit SmVaK.
Rada města dne 21.6.2022 usnesením č.2711 schválila uzavření smlouvy o zabezpečení přeložky vodního
díla vyvolané investiční výstavbou Smlouva byla podepsána dne 3.8.2022.
Město jako investor se zavázalo, že zpracuje projektovou dokumentaci včetně povolení stavby přeložky
s tím, že realizaci přeložky zajistí u SmVaK Ostrava, a.s.
SmVaK má výhradní právo k vodovodu na základě svého vlastnického práva a platných právních předpisů.
Veřejnou zakázku na přeložku nelze zadat v jiném druhu zadávacího řízení, protože zadávací podmínky by
musely být nastaveny tak, že by se ho nemohli zúčastnit jiní dodavatelé než SmVaK, tudíž by došlo k
porušení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je nutno na plánovanou přeložku zařízení nahlížet jako na novou
stavbu, na kterou se nevztahuje oprávnění ke stávajícímu vedení. (NSS 10 As 294/2016-29). Nejedná se o
změnu či pouhou úpravu stávající stavby, ale o stavbu novou.
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Vzhledem ke skutečnosti, že je jedinou osobou oprávněnou realizovat přeložky její vlastník, nemohou být
součástí předmětu plnění veřejných zakázek, které např. přeložku vyvolaly. Pokud by se tak stalo, zúžil by
se okruh možných účastníků pouze na vlastníky zařízení. Takové omezení přístupu k veřejné zakázce by
bylo v rozporu se zásadou rovného zacházení (tzn. žádný dodavatel nesmí být oproti ostatním zvýhodněn) a
zákazem diskriminace ve smyslu ZZVZ.
Na základě výše uvedeného zdůvodnění předkládáme radě města ke schválení smlouvu o dílo s SmVaK
jako zhotovitelem přeložky vodovodu.

Příloha:
•

návrh smlouvy o dílo

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města
pověřený zástupce zadavatele

Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne:
6.9.2022 číslo usnesení 2874.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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