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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

16.  
VÝPIS Z USNESENÍ 

Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 12.04.2019 

R/212/2019 - 16. RM Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. písemnou zprávu zadavatele o hodnocení nabídek a písemnou zprávu o výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele k veřejné zakázce 
zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění na dodávky: „Varovný informační protipovodňový systém města 
Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu", část 
„VZ č. 1" v rámci projektu „Rozšíření varovného informačního protipovodňového 
systému města Dvůr Králové nad Labem" - Operační program Životního prostředí 
CZ.05.1.24./0.0/0.0/17_063/005211, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení hodnotící komise a komise pro splnění podmínek účasti 
o výběru nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, 
že vybranou nabídkou pro „VZ č. 1" je nabídka dodavatele: VoiceSys s. r. o., 
se sídlem Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk, IČ 04646606, s celkovou 
nabídkovou cenou 2.928.070 Kč bez DPH, 3.542.965 Kč včetně DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo na část „VZ č. 1" č. RISM/DILO-2019/0206 s vítězným dodavatelem 
výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 

Termín: 15.04.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu předložit smlouvu č. RISM/DILO-
2019/0206 starostovi města k podpisu. 

Termín: 30.04.2019 

R/213/2019 - 16. RM Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1. bere na vědomí 

1.1. realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Dukelská" zajišťované vedoucím odboru rozvoje, 
investic a správy majetku dle vnitřního předpisu č. 14/2016, čl. 4, odst. 4 - 
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Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové 
nad Labem a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a 
Metodický pokynem PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 
2020, tedy Výzvu a Písemnou zprávu komise o otevírání obálek s nabídkami, jejich 
hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, 

2. rozhoduje 

2.1. na základě doporučení komise a v souladu s čl. 4, odst. 4 vnitřního předpisu města 
Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku tak, že vybranou 
nabídkou je nabídka firmy: Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA, IČ 1111216, 
Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou díla 
958.753,60 Kč bez DPH, 1.160.092,00 Kč s DPH, 

3. schvaluje 

3.1. smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2019/0367 s vítězným uchazečem výše uvedené 
veřejné zakázky a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 

4. ukládá vedoucímu RISM 

4.1. předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu, 

Termín: 30.04.2019 

5. ukládá vedoucímu RISM 

5.1. zajistit realizaci akce: „Rekonstrukce chodníku v ulici Dukelská" ve Dvoře Králové 
nad Labem v předpokládaných termínech. 

Termín: 17.06.2019 

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


