VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
00266027
CZ00266027
Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke
Střelnici v Litvínově – II.etapa
Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ
Systémové č. na profilu zadavatele: P19V00000101
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Z2019-033805
Zveřejnění ve VVZ:
27.09.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního
zadávacího řízení
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s úpravami místních komunikací a
chodníků v Litvínově v ulici Ke Střelnici a ulici Podkrušnohorská (úsek PKH pod ulicí Gorkého).
Dojde zde k vybourání všech stávajících povrchů komunikací a chodníků vč. obrubníků nahrazení
novými povrchy, budou vybourány a nahrazeny nově také stávající plochy pro popelnice a
kontejnery. Řešeno bude také odvodnění ploch.
II. Údaje o zhotoviteli
Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:

STAVMAX Group s.r.o.
Husova 434, 431 51 Miřetice u Klášterce nad Ohří
06080090

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10759/19 uzavřené dne
23.09.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky, tzn. v letech 2019-2020, po
dokončení činila:
6.634.584,27 Kč bez DPH / 8.027.846,97 Kč vč. DPH
IV. V průběhu realizace akce v roce 2020 došlo k nepodstatným změnám závazku ze
smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek
dne 12.03.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-008992 se týkala provedení
víceprací vniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. V souvislosti
s provedením těchto víceprací došlo k prodloužení lhůty pro dokončení prací o 4 týdny.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 5,27 % původní hodnoty závazku,
celkový cenový nárůst činil 3,12 % původní hodnoty závazku.
• Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek
dne 08.04.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-011472 se týkala provedení více a
méněprací vniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 11,44 % původní hodnoty závazku,
celkový cenový nárůst činil 2,94 % původní hodnoty závazku.
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• Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek
dne 30.04.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-015054 se týkala provedení více a
méněprací vniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.
Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 2,91 % původní hodnoty závazku,
celkový cenový nárůst činil 2,89 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1, 2 a 3 činil 8,96 % a celková hodnota změny
po uzavření všech dodatků smlouvy o dílo činila 19,62 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 13.05.2020

…………………………………………………………………
Ing. Tomáš Hubal
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

