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ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města usnesením č. Z/24/2019 - 3. ZM Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.03.2019 
schválilo záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na akci "ČOV ve Dvoře 
Králové nad Labem" v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Zároveň uložilo tímto usnesením radě města dopracovat a předložit 
zastupitelstvu města k projednání zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku na zhotovitele stavebních prací.
Zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo byla dopracována ve spolupráci se společností 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 26/28, Ústí nad Labem, IČ: 250 23 829, a 
společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice, IČ: 259 72 154.
Dále v souladu s výše uvedeným usnesením je jako zadavatel této veřejné zakázky určena společnost 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, IČ: 288 18 334, se kterou byly oba dokumenty veřejné zakázky konzultovány.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové ČOV o kapacitě 17 000 EO. Předpokládaná hodnota 
stanovená v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je 
155,16 mil. Kč bez DPH. Doba realizace stavby je stanovena na 36 měsíců od předání staveniště a 
zahájení stavby se předpokládá během března 2020. Konec lhůty pro podání nabídek není zadávací 
dokumentací nastaven, nicméně se odkazuje na Oznámení o zahájení zadávacího řízení, kde bude tato 
lhůta uvedena. Předpokládá se v délce min. 60 dní. Dále zadávací dokumentace uvádí požadavky na 
kvalifikace uchazeče (základní způsobilost uchazeče, profesní a technické předpoklady). Také je v 
dokumentu uveden požadavek na poskytnutí jistoty za řádné provedení díla. Hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 29. 5. 2019
usnesení č. R/324/2019 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo veřejné zakázky "Čistírna odpadních vod 
ve Dvoře Králové nad Labem" zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

ZPRACOVAL: Pokorný Ctirad


