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DATUM:

17.12.2012

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

Název veřejné zakázky

ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Kopřivnice – vybudování školní zahrady pro
MŠ

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu -

Zadavatel

Dodavatel

stavební práce

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Vítězslav Štencel
Olomoucká 171, 747 57 Slavkov
IČ 68932961, DIČ CZ 5904281185

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne

:

14.09.2011

Původní termín ukončení a předání díla dle SOD

:

23.08.2012

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila

:

1.130.669,00 Kč

Konečný termín ukončení a předání díla

:

15.09.2012

Konečná cena zakázky včetně DPH činila

:

1.176.658,38 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2012 došlo ke změně termínu plnění.
Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.9.2011 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 při obnažení terénu v místech umístění zahradních pergol pro děti především u
vstupu do bývalého CO krytu, byly zjištěné některé skutečnosti ( např. stavba CO je částečně umístěna
nad terénem), které nebylo možné v rámci projekční a přípravné fázi předvídat. V návaznosti na zjištěný
stav pro vhodné osazení pergol do daného terénu byly nutné konstrukční úpravy pergol oproti původního
návrhu dle zpracované projektové dokumentace, což bylo příčinou navýšení ceny díla a změny termínu
plnění.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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