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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

24. 
VÝPIS Z USNESENÍ   

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 21.05.2014 

 

Z/558/2014 - 24. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výběr nejvhodnější nabídky na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
s poskytnutím dodavatelského úvěru tak, že nabídkou dle nejnižší nabídkové ceny je nabídka 
firmy: KVIS Pardubice a. s., sídlem Pardubice - Rosice, PSČ 533 53, IČ 46506934, s nabídkovou 
cenou 22.384.165 Kč bez DPH,  

1.2.  další pořadí uchazečů dle výše nabídkové ceny takto: 2. místo - GEOSAN GROUP, a. s., sídlem 
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ 25671464, s nabídkovou cenou 26.488.920 Kč bez 
DPH,   

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2014/0464 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit smlouvu o dílo dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostce města k podpisu. 
Termín: 28.05.2014 

Z/559/2014 - 24. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu způsobu úhrady kupní ceny ve výši 508.926 Kč, 

1.2.  změnu textu v kupní smlouvě č. RIM/KUPP-2014/0074 v článku 2 Předmět smlouvy, v odstavci 
2) z „Kupní cena byla hrazena v plné výši na účet prodávajícího číslo 187580614/0300, vedený 
u Československé obchodní banky, pobočka ve Dvoře Králové nad Labem, variabilní symbol 
8015000447 ke dni ...................To prodávající podpisem této smlouvy stvrzuje." na "Kupní cena 
bude uhrazena v dohodnuté výši 508.926 Kč na účet prodávajícího číslo 187580614/0300, 
vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka ve Dvoře Králové nad Labem, 
variabilní symbol 8015000447, do 14 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami," 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu starostce města k podpisu. 
Termín: 27.05.2014 

 
 
 

Edita Vaňková v. r.  
starostka města 

 
 

Dušan Kubica v. r. 
   místostarosta 

   

 


