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 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
Venkovní žaluzie do tělocvičny
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):

„Venkovní žaluzie do tělocvičny“
III-OI-2021-002
odbor investiční (dále „OI“)

Podle vnitřní směrnice S5/2019/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo
realizováno zadávací řízení na zakázku „Venkovní žaluzie do tělocvičny“.
Jedná se o stínící techniku, která bude sdružená do jediného systému ovládaného jedním tlačítkem
z tělocvičny. Okna tělocvičny zastíní kvalitní screenové venkovní rolety z šesti částí. Všechny části se
budou spouštět najednou. Vedení stínící techniky bude provedeno ve vodících lištách. Nad
manuálním ovládáním bude možné nadřadit ovládání čidlem větru (= při extrémním větru se stínící
technika automaticky vytáhne) a případně stmívacím čidlem (= při setmění se stínící technika
automaticky vytáhnou do truhlíku a budou celou noc vytažené) nebo se nastaví automaticky čas pro
vytažení rolet.
Výzva k podání nabídek byla dne 19.07.2021 rozeslána pěti uchazečům. Bohužel nebyla podána
žádná nabídka. Společnost PROFIFLEX, s. r. o., nám pouze s orientační nabídkou zaslala vyjádření,
kterým informovala o situaci na trhu - výpadku dodávky komponentů – chybí čipy do motorů a
polovodiče (termín dodání po objednání je více než 8 týdnů).
Požádali jsme společnost PROFIFLEX, s. r. o., o upřesnění nacenění návrhu stínění. Vzhledem
k tomu, že nebyla pořád situace s komponenty jasná, domluvili jsme se, že počkáme do 01.09.2021,
jak se bude situace na trhu vyvíjet, ale situace s dostupností čipů a komponentů stále není vůbec
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dobrá, proto jsme žádali o návrh alternativy, abychom mohli zastínění východní strany tělocvičny
realizovat ještě letos.
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 opravu opláštění společnost PROFIFLEX, s. r. o., Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČO 29363667,
a to za cenu 263.638 Kč bez DPH (319.002 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou.
Důvodem odlišného postupu je časová naléhavost.
Akce bude hrazena z ORG 1438 000 000 „Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „Venkovní žaluzie do tělocvičny“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností PROFIFLEX, s. r. o., Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČO 29363667, v celkové
hodnotě 319.002 Kč s DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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