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DATUM:

10.12.2015

Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §147a zákona č. 137/2006Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění
Název veřejné zakázky

Mateřská škola Česká v Kopřivnici – energetická opatření

Typ zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČ 258 73 261, DIČ CZ 258 73 261

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena SOD č.43/2014/OM dne 13.01.2015 ve znění dodatku
č.1 ze dne 14.08.2015.
Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne

:

17.08.2015

Termín plnění je v souladu s příslušnou smlouvou o dílo, nedošlo ke změně oproti nabídce.

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila

:

7.144.172,00 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila

:

7.293.307,66 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.08.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění
(vícepráce a méněpráce ) a k úpravě ceny.
Jednalo se o tyto práce a dodávky :
-

vícepráce – dodávka betonové směsi pro osazení palisád a skutečný počet palisád.

-

vícepráce – rozdíl šířky ostění oproti projektové dokumentace. Ostění oken počítáno na š. 20cm,
skutečnost 31cm.

-

vícepráce– demontáž a likvidace ŽB pásů pod okapovými chodníky z důvodu zateplení soklu,
v PD s tím nebylo počítáno

-

vícepráce – rozdíl šířky oplechování parapetů a oplechování pilířů s mozaikou

-

neprovedené práce : část vnitřních parapetů
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-

neprovedené práce : dodávka a montáž 3ks oken

-

neprovedené práce : dodávka a montáž kování do 1ks dveří

podpis pověřeného zástupce zadavatele

