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Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e)
vnitroorganizační směrnice č. 5/2012
Název veřejné zakázky

Zachycení dešťových vod u BD ul. Lidická

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce

Zadavatel

Dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
V+V SAVEKO, s.r.o.
Záhumenní 1346
742 21 Kopřivnice
IČ 25818881, DIČ CZ 25818881

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 20.9.2012
Celková cena zakázky včetně DPH činila: 2.022.408,50 Kč
Původní termín dokončení díla dle smlouvy o dílo: 01.08.2012
Konečný termín dokončení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: 20.09.2012
Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 1.731.642,50 Kč
Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 2.022.408,50 Kč
Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 došlo ke změně termínu plnění.
Na základě dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 došlo ke změně ceny díla.
Zdůvodnění změny termínu:
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 se uzavíral z důvodu zpomalení postupu prací
způsobené nepředpokládanými podmínkami – překážkami skutečně odkrytých podzemních vedení a
inženýrských sítí, oproti zpracované projektové dokumentaci stavby. Z těchto důvodů musela být
provedená částečná změna vedení trasy kanalizace a zvětšení hloubky výkopu rýhy kanalizace.
Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2012 se uzavíral z důvodu navýšení ceny. V průběhu
realizace díla se vyskytla potřeba provedení prací nad rámec zpracované projektové dokumentace a
nabídkového rozpočtu. Došlo k prohloubení rýhy výkopu z důvodu křížení stávajících podzemních vedení
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- zejména tepelných sítí. Polohy těchto sítí resp. jejich skutečné výšky byly zjištěny až při samotném
provádění prací. Kanalizaci bylo nutno umístit pod tyto vedení a tím došlo ke zvětšení kubatury výkopu.
Z důvodu prohloubení výkopu došlo rovněž k nutnosti rozšířit výkop rýhy, což si vyžádalo zvětšení
rozsahu následných povrchových úprav živičných krytů.
Podstatným vlivem na zvýšený rozsah prací má i skutečnost, že dotčené pozemky jsou hustě zasíťované
a v zpracováné projektové dokumentaci není možno podchytit skutečné rozmístění těchto sítí a hlavně
skutečnou hloubku uložení.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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