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Odbor rozvoje města

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

Mateřská škola Pionýrská – energetická opatření

Typ zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel

Dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
MH – STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
IČ: 277 76 506, DIČ: CZ277 76 506

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 0005/2015 dne 12.1.2015 ve znění
dodatku č.1 ze dne 27.5.2015, dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.8.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:

29. 07. 2015

Původní termín dokončení zakázky:

31. 08. 2015

Na základě dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2015 ke smlouvě o dílo došlo ke změně termínu dokončení
zakázky.
Zdůvodnění ke změně termínu dokončení zakázky: V období od od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 byly v
objektu MŠ Pionýrská plánovány realizace dvou dotovaných projektů: realizace stavby energetických
opatření a realizace stavby školní přírodní zahrady a dále opravy elektroinstalace v celém objektu včetně
rekonstrukce všech sociálních zařízení objektu.
Z důvodu zajištění řádného předávání stavenišť mezi jednotlivými zhotoviteli a tím zamezení kolizí při
realizaci výše uvedených staveb, byla zahájena realizace stavby energetických opatření objektu o 1
měsíc dříve.
Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:

4 240 800,74 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila:

4 555 869,02 Kč

Na základě dodatku č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.1.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění
(vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny, a to následovně:

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 rozvoje města
Zdůvodnění víceprací/méněprací:
Dle Dodatku č. 2
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:
Vyrovnání podkladu pro zateplení soklu – nerovnost soklového zdiva a základu nosných
obvodových stěn pod úrovní terénu - dorovnání nalepením tep. izolace tl. 20mm
Úprava omítek po osazení oken – změna architektonického řešení - okenní a dveřní výplně
posunuty ze stávajícího umístění a osazeny na vnější líc obvodových stěn - odbourání původní
omítky vnějšího ostění otvorů a doplnění vnitřní omítky po původním umístění otvorových výplní
Dořezání a odbourání stávajícího betonového krytu kolem objektu – podkladní vrstvy pod litým
asfaltem ve větších tloušťkách než předpokládala PD (tj. betonová deska tl. max. 150 mm) skutečnost tl. v rozmezí 150-250mm. Odbourání provedeno z důvodu zateplení soklové části
objektu
Úprava detailů na dřevěném obkladu fasády zejm. kolem oken a atiky dle dopracované prováděcí
dokumentace fasády a související úpravy klempířských prvků, úprava dešťových svodů, umístění
měřících a zkušebních svorek pro jímací soustavu hromosvodu
D + Montáž vertikální žaluzie v kanceláři vedoucí učitelky
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:
Neprovedené práce – uvedení okapových chodníků do původního stavu (doasfaltováním) okapové chodníky součástí projektu „MŠ Pionýrská – školní zahrada v přírodním stylu“ (realizace
do 10/2015), zbývající část zaasfaltované plochy atrií pro umístění dřevěné terasy a pergoly,
zbývající část okapového chodníku se nahradí kamennými chodníky.
Neprovedené práce – v návaznosti na změnu tloušťky izolantu 200 mm nezatepleno ostění.
Neprovedené dodávky a práce - parapety v hygienických místnostech zaměstnanců a osvětlovací
těleso do přístřešcích nad vstupem do školky (provedeno v rámci oprav elektroinstalace
v objektu).
Dle Dodatku č. 3
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:
Dřevěný obklad fasádní - použity nerezové vruty na ukotvení dřevěného fasádního obkladu
z důvodu delší životnosti a pevnosti kotvení obkladu
Stávající svedení dešťových vod ze střechy na terén změněno na zaústění do kanalizace dodávka a montáž nového svodu, žlabu a lapače splavenin včetně zemních prací
Přístřešek na popelnice – v místě plánovaného umístění přístřešku identifikován plynovod - nové
stanoviště s nutnou úpravou stávajícího chodníku u vjezdu a přístupový chodník ze zámkové
dlažby
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:
změna typu soklové omítky z mozaikové na silikonsilikátovou
nedodány plechové kreslící tabule na fasádu (dodány jako volně stojící v rámci projektu „školní
zahrada v přírodním stylu“
nedodány vnitřní parapety v umývárnách včetně vynášecí konstrukce a krytu radiátoru – dodáno
v rámci oprav sociálních zařízení v objektu,
nedodána dvířka elektroskříně – ponechána stávající
neprovedena přeložka pojistkové skříně na fasádě
neprovedeno obložení schodišť XPS deskami
změna obkladových desek přístřešku na popelnice ze smrkových na modřínové

podpis pověřeného zástupce zadavatele

