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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 – školní zahrada v přírodním stylu

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. 0218/2015 dne 28.7.2015 ve znění
dodatku č.1 ze dne 23.11.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:

31.10.2015

Původní termín dokončení zakázky:

31.10.2015

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:

3 695 887,00 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila:

3 691 954,00 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění
(vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny, a to následovně:
Zdůvodnění víceprací/méněprací:
Dle Dodatku č. 1
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:
- doasfaltování části místní komunikace před MŠ vč. položení podkladních vrstev v návaznosti na
bourání původních nevhodných ploch před vstupem do MŠ (SO 04)
- dokončení dlažeb ze žulové kostky v návaznosti na kruhové stezky v předprostoru MŠ (SO 02)
- využití vytěžené zeminy pro modelaci sáňkovacího kopce v místě původního záměru (SO 01)
- úprava a kultivace travnatých ploch zahrady MŠ po dokončení prací (SO 01)
- výsadba živého plotu kolem chodníkového tělesa před MŠ – doplnění chybějící zeleně (SO 03)
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

odbor rozvoje města
-

D+M kolotoče s dřevěnými sedátky - změna materiálu původního záměru (SO 01)
D+M krmítek pro ptáky – požadavek uživatele (SO 01)
D+M plachta na kamínkoviště – ochrana proti nepřízni počasí, padajícímu listí apod. (SO 01)
osazení obrubníků žulových z vlastních zásob města místo betonových obrubníků
vytěžené dřevo - nařezání na špalky a uložení na pozemku MŠ (SO 01)
mulčování kruhových stezek borovou kůrou v předprostoru MŠ (SO 03)

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:
- dlažba z lomového kamene nahrazena žulovou dlažbou (dodá objednatel) - použity na okapové
chodníky (SO 02)
- část dřevní hmoty vytěžené v rámci realizace stavby neodvezena na skládku tech. služeb uložena na pozemku MŠ k dalšímu využití na nově vybudovaném ohništi (SO 02, 03)
- část betonových obrub nahrazena obrubami žulovými – dodá objednatel (SO 02)
- dřevěný kolotoč nahrazen kovovým se sedátky z akátového dřeva (SO 01)
- sáňkovací kopec – navezení vrstvy vytěžené zeminy s následnou úpravou stávající terénní vlny
(SO 01)
- zmenšení rozměru kamínkoviště z prostorových důvodů (SO 01)
- odpočet metrů ploch terasy z exotického dřeva dle skutečnosti (SO 02)

podpis pověřeného zástupce zadavatele

