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

Stabilizace svahu nad RD 193 - Lubina - část A

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle
zpracované projektové dokumentace

Zadavatel

Dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 11 Nový Jičín
IČ 47671416,DIČ CZ47671416

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 29.4.2013
Celková cena zakázky včetně DPH činila: 1.941.166,00 Kč
Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 1.626.607,00 Kč
Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 1.941.166,00 Kč
Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 došlo ke změně ceny díla.
Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 se uzavíral z důvodu navýšení ceny. V průběhu
realizace stavby se vyskytla potřeba provedení prací nad rámec původního rozsahu díla. Jednalo se o :
 zvýšené množství zemních prací při realizaci stabilizace svahu :
- oproti předpokladu zapracovanému do projektové dokumentace bylo nutno provést zpřístupnění
pracoviště pro vrtnou soupravu ve větším rozsahu, s tím souvisí další položky zařazené v oddílu
zemní práce – manipulace s výkopkem, přesuny, odvozy, likvidace, zpětné závozy zářezu, atd.
 zvýšené množství zemních prací při realizaci odvodnění svahu :
- změna výměr zemních prací dle skutečných kubatur výkopu pro odvodnění svahu, vycházející ze
skutečně proveditelných tras a hloubek daných skutečnou konfigurací a složitosti dotčeného
terénu
 prodloužení odvodňovacího systému :

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

-


-

oproti návrhu v projektové dokumentaci dochází k prodloužení trasy odvodňovacího systému
svahu dle možnosti jeho umístění vzhledem ke stávajícím objektům, inženýrským sítím a
možnostem daným konkrétními místními terénními podmínkami
dodávka a montáž oplocení na hranu záporové stěny
na základě sdělení občanů místní části Lubina, kteří uvádějí, že na dotčeném tělese svahu se
v letních měsících pohybují děti a v rámci zajištění bezpečnosti a předejití možnosti úrazu bude
na horní hranu záporové stěny (umístěné cca 1,5 m od rodinného domu p. Mrázka, výška stěny
cca 2,0 m) osazeno drátěné oplocení výšky 1 m

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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