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 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.12.2021
Stavební práce spojené s opravou komunikací
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

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):

„Stavební práce spojené s opravou komunikací“
IV-OI-2021-011
odbor investiční (dále „OI“)

Během realizace oprav komunikací byly zjištěny nedostatky v navazujících zpevněných plochách
v Kuřimi, kde bude nezbytné zajištění dalších stavebních prací – opravy kamenných schodů, doplnění
zatravňovacích tvárnic, instalace štěrbinový žlabů, ACO drainů, šachet Wavin, předláždění části
chodníku u parkoviště na nám. 1. května. Požádali jsme společnost M-SILNICE, a. s., Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČO 42196868, která nyní realizuje zakázku na ulici Legionářská, o zaslání cenové
nabídky na realizaci těchto prací. Oslovili jsme i společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod
oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924, ale ta bohužel v dohledné době nemá
kapacity pro řešení takové zakázky.
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro akci „Stavební práce
spojené s opravou komunikací“ - společnost M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO
42196868 za částku 920.951 Kč bez DPH (tj. 1.114.351 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě
obvyklou.
Akce bude hrazena z ORG 1270 000 000 „Opravy komunikací ve městě“.

Návrh na usnesení:
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RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ a schvaluje uzavření
smluvního vztahu se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO
42196868 v celkové hodnotě 1.114.351 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.01.2022
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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