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Informace o skutečném plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel

Dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Severomoravská stavební společnost, s.r.o., Suvorovova 573, 742 42
Šenov u Nového Jičína
IČ 47153849, DIČ CZ47153849

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena Smlouva o dílo č. 0191/2017 dne 17. 05. 2017 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 07. 09. 2017.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:

09. 08. 2017

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:

2 937 885,43 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila:

2 927 229,35 Kč

Na základě Dodatku č. 1 ze dne 07. 09. 2017 ke smlouvě o dílo došlo ke změnám v rozsahu předmětu
plnění (vícepráce/méněpráce realizované během provádění díla) a tím k úpravě ceny díla.
Soupis víceprací/méněprací dle Dodatku č. 1:
Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 12 se mění o vícepráce a méněpráce v tomto rozsahu:
nerealizace nové střešní krytiny stávajícího přístřešku zahradního domku;
změna skladby podstřešní hydroizolační vrstvy střechy nové terasy;
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změna kamenných obrubníků za betonové, změna materiálu okapových chodníků a chodníku
k pískovišti z žulové kostky na betonovou dlažbu, změna materiálu části zpevněné plochy
z plastových zatravňovacích dlaždic na betonovou zámkovou dlažbu;
nerealizace napevno zabudované lavice, změna za lavice dřevěné mobilní;
zmenšení šířky okapového chodníku u HUP, realizace schůdků pro odpočty v HUP a schůdků
k příjezdové ploše;
změna čelního vstupu na terasu na vstup boční;
nerealizace nových poklopů na stávajícím septiku;
nerealizace geotextilie pod podkladními vrstvami zastřešené terasy, podlahy přístřešku a plochy
ze zatravňovacích tvárnic;
nerealizace dopojení asfaltové plochy na zatravňovací dlaždice
nerealizace podlahy pod přístřeškem z dekoračního kameniva, realizace plochy mezi terasou a
oplocením z dekoračního kameniva;
realizace prosvětlení přístřešku zahradního domku;
změna trasování odvodu dešťových vod ze střechy nové terasy a stávajícího zahradního domku;
oprava stávající dešťové a splaškové kanalizace u objektu MŠ, která je v havarijním stavu;
nerealizace prací spojených s demolicí dvou zahradních domečků;
realizace prací spojených s přemístěním dvou zahradních domečků, vč. jejich instalace;
realizace prací spojených s likvidací nevyužitého starého stavebního materiálu a odpadu
uloženého pod přístřeškem zahradního domku;
nevyčerpání částky „nepředvídatelné náklady“ stanovené rozpočtem;
nerealizace repase a zpětné montáže kolotoče;
nerealizace olejových nátěrů na podlaze terasy z modřínových terasových prken;
oprava stávající plochy před vjezdovou bránou a vstupní brankou;
změna podkladu pod plochou ze zatravňovacích tvárnic;
odvoz přebytečné zeminy na skládku, likvidace a odvoz pařezů na skládku, realizace terénních
úprav.

Mgr. Jiří Štěpán v. r.
podpis pověřeného zástupce zadavatele
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