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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

 99.  
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 21.06.2017 

 

R/392/2017 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   rozhodu je  

1.1.  o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Ing. Jindřich Kmoníček, K Olšině 309,  
530 09 Pardubice 9, IČ: 13565681, s cenou 543.290 Kč včetně DPH v souladu s čl. 4, odst. 1 
vnitřního předpisu města č. 14/2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO - 2017/0615 s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města 
jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RISM 

3.1.1.   předložit starostovi města k podpisu smlouvu dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 
 

Termín: 21.06.2017 
 

R/393/2017 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  protokol o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodavatele stavebních prací: "Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově 
ulici ve Dvoře Králové nad Labem" z 15.06.2017, 

2 .   rozhodu je  na  zák ladě  doporučení  hodnot íc í  k om ise 

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka firmy: 

Špůr truhlářství s. r. o., Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 29019991, s nabídkovou 
cenou 1.104.184 Kč včetně DPH, 

2.2.  o dalším pořadí uchazečů o veřejnou zakázku dle výhodnosti jejich nabídek takto: 

2. místo:  Okna Langer s. r. o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04555970, 
s nabídkovou cenou 1.387.935,00 Kč včetně DPH 

3. místo:  TREDO s. r. o., Bílá Třemešná 277, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 64825337, 
s nabídkovou cenou 1.606.671,90 Kč včetně DPH 

4. místo: Truhlářství Urban, Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ: 27501701, s nabídkovou 
cenou 1.754.823,60 Kč včetně DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0497 s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 
Termín: 23.06.2017 

 
4.1.2.  předložit smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2017/0497 starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.06.2017 
 

R/394/2017 - 99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  důvody zrušení veřejné zakázky: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu,  
čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem", 

2 .   ruš í  

2.1.  veřejnou zakázku: "Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí  
V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem", která byla schválena usnesením rady města č. R/352/2017 
- 97. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.05.2017, 

3 .   schva lu je  

3.1.  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, časový harmonogram, okruh 
navržených uchazečů, zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo a realizaci akce: 
"Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové 
nad Labem", v souladu s článkem 4 odst. 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 
Labem, 

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

3.3.  složení hodnotící komise, která je současně komisí pro otevírání obálek a komisí pro hodnocení 
nabídek včetně náhradníků v předloženém znění, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucímu RISM 

4.1.1.  informovat účastníky veřejné zakázky o jejím zrušení, 
Termín: 22.06.2017 

 
4.1.2.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 16.11.2017 
 
 

4.1.3.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 
činnost prvním jednáním dne 03.07.2017. 

 
Termín: 03.07.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
   

  
 

 

  


