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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

 137.  

VÝPIS Z USNESENÍ  
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané 02.07.2018 
 

R/425/2018 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  protokol o hodnocení nabídek z 29.06.2018 na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka 
ICT", 

2 .   rozhodu je  

2.1.  o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Schulzovy sady - dodávka ICT" tak,  
že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Zborovská 2757, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem za cenu 523.319 Kč včetně DPH. 

 

R/426/2018 - 137. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  zahájení zadávání veřejné zakázky na akci: „Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“ 
jako nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle § 3, písm. b)  
a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně 
příslušných dokumentů - zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo atd., 

1.2.  v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., společnost Český a moravský účetní dvůr, s. r. o.,  
IČ 25972154, se sídlem Dašická 247, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Dvořákovou, 
jako osobu, která bude zadavatele zastupovat při provádění úkonů podle tohoto zákona 
souvisejících se zadávacím řízením, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise  
pro hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti, včetně náhradníků,  
v předloženém znění, 

1.4.  vedoucího odboru OI, jako osobu oprávněnou, jednat ve věcech této veřejné zakázky, jak se 
společností Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Pardubice, tak i navenek, 

2 .   rozhodu je ,  

2.1.  že při zadávání této veřejné zakázky bude zahájení provedeno zveřejněním v systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu OI 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 30.09.2018 

3.1.2.  zajistit zahájení činnosti hodnotící komise (případně náhradníků za členy komise) tak,  
aby zahájila svoji činnost prvním jednáním před otevíráním obálek s doručenými nabídkami 
dle harmonogramu. 

Termín: 31.08.2018 
 
 

  Jan Jarolím v. r.       Alexandra Jiřičková v. r. 
  starosta města               místostarostka 


