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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 65. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 16.06.2016 
 

R/395/2016 - 65. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0000  
a realizaci akce: "SO.501 - Přeložka plynovodu na Benešově nábřeží", v souladu s čl. 4, odst. 4 
vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s tím, že z důvodu značné specifičnosti této zakázky bude využit 
systém E-ZAK částečně, 

1.2.  vedoucího odboru RISM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro posouzení nabídek i pro otevírání obálek 
včetně náhradníků v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce nebude vzhledem ke značné specifičnosti vlastního předmětu  
a v souladu s čl. 4, odst. 4, oddílem I. odst. 2. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem 
č. 16/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, využit systém E-ZAK, 

2.2.  že při této veřejné zakázce vzhledem ke značné specifičnosti vlastního předmětu a v souladu 
s čl. 4, odst. 4, oddílem II. odst. 3. vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 - 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, stanovena lhůta pro podání nabídek 
na 9 dnů, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 14.08.2016 

3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise, komise pro posouzení a zároveň pro otevírání 
obálek (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji činnost prvním jednáním 
27.06.2016 (v 09:45 hod.) před otevíráním obálek s doručenými nabídkami. 

 
Termín: 27.06.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

  
Alexandra Jiřičková v. r.  

místostarostka 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Dvůr Králové 
nad Labem je pro občany k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Městského úřadu. 


