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Ing. Vladimíra Martiníková /OMM

DATUM:

15.10.2018

+420 556 879 660, +420 739 329 328
vladimira.martinikova@koprivnice.cz

Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky
Název veřejné zakázky

ZŠ Milady Horákové - bezbariérová výtahová plošina

Režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Zadavatel

Vybraný dodavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
NH stavby s.r.o.
Palkovice 158, 739 41 Palkovice
IČ 28980697, DIČ CZ28980697

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 10/2018/OMM dne 22.5.2018
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 24.07.2018 :
Termín plnění dle smlouvy o dílo :

15.08.2018

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :

04.09.2018

Termín plnění byl dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo upraven a to z toho důvodu, že v průběhu
realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu plnění - vícepráce, které nebylo možné
předvídat při zpracování projektové dokumentace.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH

:

1.746 515,51 Kč

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy s DPH :

2.113 283,77 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH :

1.995 251,11 Kč

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH

2.414 253,84 Kč

:

Na základě dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 24.7.2018 došlo ke změně
rozsahu předmětu plnění ( vícepráce/méněpráce) a tím i ceny díla. Jednalo se především o tyto
vícepráce :
Město Kopřivnice – Městská policie Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 717, +420 556 812 747, fax: +420 556 812 748, mest.policie@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Město Kopřivnice – Odbor majetku města
- změna navržené zdvihací plošiny dle zpracované projektové dokumentace za zdvihací plošinu
s hydraulickým pohonem. Změna typu plošiny byla zapříčiněna skutečností, že dodavatel
navržené plošiny dle projektové dokumentace nebyl schopen garantovat termín v souladu se
SOD.
- statické úpravy ocelové konstrukce výtahové šachty z důvodu zjištění existence stávajících
energokanálů pro rozvod vody, kanalizace umístěných v podlaze v 1. NP v místě umístění
ocelové konstrukce výtahové šachty
- zjištění skutečnosti, že v místě bourání dveří do tříd je stávající zeď železobetonová místo ze
zdiva, si vyžádalo změnu technického řešení bourání z důvodu šetrného přístupu v návaznosti
na statiku budovy

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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