OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216

Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Evidence veřejných zakázek malého rozsahu (dokument platný od 14. 5. 2019)
Číslo zakázky:
00000074

Název veřejné zakázky:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY I. a II. etapa

Předmět veřejné zakázky:
Při projektování cyklostezky Kuřim–Veverská Bítýška I. a II. etapa nebylo počítáno s osvětlením
úseku mezi Kuřimí a M. Knínicemi. Po domluvě s Kuřimí, která se rozhodla osvětlení na svém úseku
vybudovat z důvodu budoucího využití této oblasti jako průmyslové zóny a tím pádem cestě do
práce pro zaměstnance budoucích provozů, bylo shledáno jako rozumné dobudovat toto osvětlení
i v katastru M. K. Tomuto rozhodnutí nahrává i fakt, že firma IGN, která u nás provozuje optickou
síť, provádí výkop v cyklostezce pro napojení M. K. na optickou síť od Kuřimi. Do tohoto výkopu
budou položeny chráničky a zemnící páska pro VO. Po dohodě s IGN, která provede veškeré práce,
se bude obec finančně spolupodílet na výkopových pracích. Materiál pořídí IGN a uloží do výkopu.
Obci ho odprodá za nákupní cenu. Podobný případ bude v Mezihoří, kde firma IGN také bude
pokládat optiku směrem do Chudčice. I v úseku Výletiště se bude obec opět finančně spolupodílet
na výkopových pracích. Zde budou pro obec položeny chráničky na prodloužení VO a kabel nové
přípojky NN na Výletiště.
Dohodnuté ceny s IGN jsou následující: úsek Kuřim–M.K. – výkop 45 Kč/m, chránička HDP 25 Kč/m,
zemnění 50 Kč/m.
Úsek konec ulice Mezihoří–Výletiště – výkop 200 Kč/m, chránička 2 x 50 Kč/m, zemnění 50 Kč/m,
kabel CYKY 2 x 165 Kč/m.
Odhad celkových nákladů je v úseku Kuřim–M.K. při délce cca 500m – 72.600 Kč s DPH a v úseku
Výletiště při délce cca 200m – 164.560 Kč
Rozhodnutí o provedení zakázky stavby VO je nutné provést v krátké době – stavba optiky od
Kuřimi je již prováděna. Jde o připoložení kabelu VO ke kabelu s optikou, který pokládá firma ign.cz
internet s. r. o. – jde o zakázku obdobného druhu. Nebylo by hospodárné provést výběrové řízení
jednak z důvodů časových a z důvodu, že tato firma provádí na stavbě cyklostezky a cyklotrasy
obdobnou činnost.
Kategorizace zakázky dle interní směrnice: (A, B, C, D)

D
Popis nabídek (např. oslovení uchazeči, nabídnutá cena, jiné):
Poř. č.
Příjmení, jméno
Cena s DPH
Název organizace
V Kč
1.
Ign.cz internet, s.r.o.
Odhad celkových nákladů je v úseku Kuřim–
IČ 03628698
M.K. při délce cca 500m – 72.600 Kč s DPH a
Havlíčkovo nám. 653
v úseku Výletiště při délce cca 200m –
679 06 Jedovnice
164.560 Kč
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Vybraný uchazeč:
Poř. č.
1.

Příjmení, jméno
Název organizace
Ign.cz internet, s.r.o.
IČ 03628698
Havlíčkovo nám. 653
679 06 Jedovnice

Cena s DPH
V Kč
Odhad celkových nákladů je v úseku Kuřim–
M.K. při délce cca 500m – 72.600 Kč s DPH a
v úseku Výletiště při délce cca 200m –
164.560 Kč

Zdůvodnění výběru:
Firma IGN buuje podél cyklostezky vedení optické sítě, proto je výhodné spolupracovat s ním a do
jednoho výkopu instalovat také kabely a chráničky pro veřejné osvětlení.
Vlastní zakázka::
vyžadováno schválení zakázky ZO: NE*/ANO* schváleno usnesením číslo 379/30/21
realizace zakázky: objednávka*/smlouva* – schváleno usnesením číslo
Seznam přiložených dokumentů:
1. Výpis ze směrnice
2. Cenová nabídka
3. Výpis usnesení ZO
4. Objednávka
* nehodící se škrtněte
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