MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

111/2011/OMM&54973/2011/VM
Ing. Vladimíra Martiníková
OMM
556 879 660
vladimira.martinikovavkoprivnice.cz

DATUM:

26.10.2011

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e)
vnitroorganizační směrnice č. 2/2011

Název veřejné zakázky

ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice - rekonstrukce části prostor ZŠ pro
účely umístění mateřské školy

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu -

Zadavatel

Dodavatel

stavební práce

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Suvorovova 573
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ 47153849, DIČ CZ 47153849

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 2.09.2011
Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:

1.987.403,00 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila:

2.085.455,00 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2011 došlo ke změnám v předmětu plnění
(vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:
V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba provedení prací nad rámec zpracované projektové
dokumentace a nabídkového rozpočtu, potřebu provedení těchto dodávek a prací nebylo možné
předvídat v rámci projekční a přípravné fáze stavby –jednalo se o tyto práce :
-

zvýšený rozsah stavebních úprav ( bourání, dozdívky, oprava stávající podlahy v sociálních
zařízeních,… ) a nutných přeložek rozvodů kanalizace, topení z důvodu neznalosti uložení
stávajících rozvodů kanalizace a topení v podlahách a ve stěnách.

-

instalace samozavíračů na požární dveře – požadavek HZS

-

instalace domácího telefonu a el. vrátného – zabezpečení objektu proti vniknutí nežádoucích
osob

-

prodloužení přístupového chodníku k hlavnímu vstupu do mateřské školy z důvodu vyloučení
kolize vstupu do CO krytu

-

úpravy elektroinstalace – doplnění zásuvek

Ing. Igor Kocurek v.r.
vedoucí OMM
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