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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
Interiér kanceláří č. 109, 110, 219 radnice Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

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:

„Interiér kanceláří č. 109, 110, 219 radnice Kuřim“
III-OI-2021-010
odbor investiční (dále „OI“)

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
dodávky a montáže interiéru kanceláří místností č. 109, 110, 219 společnost Fersto, s. r. o., K lesu 1,
635 00 Brno, IČO 26885590.
Naše spolupráce začala, když společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku a montáž interiéru na
OI.
Důvodem pro výběr je zachování jednotného vizuálního stylu, také že tato společnost vždy řádně a
v termínu realizovala jiné dodávky interiéru na MěÚ Kuřim. Byla ochotna realizovat dílo po částech dle
našich požadavků za plného provozu radnice. Vždy ochotně, operativně řešila úpravy dle požadavků
budoucích uživatelů na změnu. Dále také v době nouzového stavu nám vyšla vstříc a ve velice
krátkém časovém období zrealizovala přepážku pro odbavení veřejnosti na podatelně.
Celková cena za dodávku a montáž interiérového vybavení činí 349.722 Kč bez DPH (tj. 423.164 Kč
vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou.
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje

Vytvořeno 06.10.2021 16:36:28

1

odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří č. 109, 110, 219 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření
smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu
423.164 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vytvořeno 06.10.2021 16:36:28

2

