Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Wellness Kuřim – oprava dlažby
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Wellness Kuřim – rekonstrukce dlažby“
IV-OI-2021-007
odbor investiční (dále „OI“)

Rada města dne 10.03.2021 usnesením č. R/2021/0100 odsouhlasila uzavření smluvního vztahu se
společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914343 pro
zatěsnění průsaků a sanace nádrže venkovního bazénu.
Vzhledem k velice špatnému stavu dlažby okolo bazénu byl z důvodu časové naléhavosti proveden
průzkum trhu. Oslovili jsme celkem 4 firmy.
Odevzdané nabídky:
cena bez DPH ............. cena vč. DPH
EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava,
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924 ....................... 995.167 Kč .............. 1.204.152 Kč
PSVS-STRUCTURE, s. r. o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07794967 ................... 1.158.884 Kč .............. 1.402.250 Kč
SILPRA silniční práce, s. r. o.
Černošická 253/2c, 617 00 Brno, IČO 28149726............. 1 179.196 Kč .............. 1.426.827 Kč
Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou odstoupil z důvodu nemožnosti dodržet určený termín
realizace.
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele
pro rekonstrukci dlažby společnost PSVS-STRUCTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO
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07794967, a to za cenu 1.158.884 Kč bez DPH (tj. 1.402.250 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase
a místě obvyklou. Důvodem odlišného postupu je časová naléhavost a součinnost se zatěsněním
průsaků a sanací nádrže venkovního bazénu.
Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – rekonstrukce dlažby“ a schvaluje uzavření smluvního
vztahu se společností PSVS-STRUCTURE, s. r. o. Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07794967,
v celkové hodnotě 1.402.250 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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