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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŽS, a.s. v rámci projektu
„Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj
PVTP II“.
2. Konstatování současného stavu a j eho analýza
Statutární město Plzeň uzavřelo dne 26. 11. 2013 smlouvu o dílo (2013/004647) v rámci
veřejné zakázky „Zhotovitel stavby PVTP III“ se společností OHL ŽS, a.s. (IČ
46342796) na základě otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).
Na základě rozhodnutí zástupce investora (ÚKEP MP), správce stavby i autorského
dozoru bylo rozhodnuto nerealizovat následující stavební práce – omítky a malby na
sloupech v prvním podzemním podlaží v prostoru garáží obou objektů a to z důvodu
použití velmi kvalitního betonu a dostatečného vzhledu. Dále nebylo namontováno 6 ks
svítidel v dílnách objektu D1 z důvodu kolize s pojezdovou linií sekčních vrat.
Technické parametry osvětlení místností se nezměnily, což bylo prokázáno i výpočtem
autorského dozoru.
Vzhledem k finalizaci zakázky a ukončení prací je nutné ponížit celkovou cenu díla o
výše uvedené méněpráce v hodnotě 14 894,85 Kč bez DPH.
3. Předpokládaný cílový stav
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Zhotovitel stavby PVTP III“.
4. Navrhované varianty
Schválit usnesení dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Doporučována pouze jedna varianta řešení.
6. Finan ční nároky řešení a možno sti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle bodu III návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánu města Pl zně
Usnesení RMP č. 853 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení RMP č. 854 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení ZMP č. 306 ze dne 16. 06. 2011,
Usnesení ZMP č. 307 ze dne 16. 06. 2011,

Usnesení RMP č. 1031 ze dne 23. 8. 2012,
Usnesení ZMP č. 387 ze dne 06. 09. 2012,
Usnesení RMP č. 1634 ze dne 20. 12. 2012,
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 24. 01. 2013.
9. Závazky či pohledávky vůč i městu Plzni
Nejsou.
10.

Přílohy

Nejsou.

