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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

z 224. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. října 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 9:20 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, p. Váňa, 
Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Bureš
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová            


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Vypořádání námitek proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement"
RK 1092/10/20
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku 
a příslušenství"
RK 1093/10/20
3.
Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly 
pro tiskárny a multifunkční zařízení"
RK 1094/10/20
4.
Zapojení Karlovarského kraje do projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství“ v roli aplikačního garanta
RK 1095/10/20







		 	                
   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů 
- p. Martina Hurajčíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Vypořádání námitek proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/10/20

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele DNS a.s., se sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, Nusle, 
140 00, IČO 25146441, proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky "Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement"

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1093/10/20

- schvaluje vyloučení účastníka Renot s.r.o., Polná, B. Němcové 1051, okres Jihlava, PSČ 58813, 
IČO 25317954, z účasti v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému dle § 139 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že žádost o účast podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství", a to seznam účastníků pro zařazení do dynamického nákupního systému:
- ALICOM s.r.o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25044419,
- ELVIA, spol. s r.o., Poděbradská 188/51, Hloubětín, 198 00, Praha 9, IČO 44269277,
- AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697
- Azenet s.r.o., Plánská 403/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 2562014,
- Colsys s.r.o., Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 272 03, IČO 14799634,
- Z + M Logistics, spol. s r.o., Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28650808
-   FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26846888,
- VUJO s.r.o., Sokolov, Křížová 116, IČO 64830713,
- BossCan ComPrint spol. s r.o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČO 63488191,
- KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČO 05324165

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k vyloučení účastníka zadávacího řízení

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k zavedení dynamického nákupního systému

- pověřuje vedoucího odboru investic k provedení posouzení kvalifikace dodavatele, jehož žádost o účast v dynamickém nákupním systému přijde v průběhu již zavedeného dynamického nákupního systému 
a k učinění rozhodnutí o zařazení či odmítnutí zařazení dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému

- ukládá vedoucímu odboru investic předkládat roční přehled (vždy za uplynulý kalendářní rok) 
k zavedenému dynamickému nákupnímu systému obsahující aktuální seznam dodavatelů zařazených 
do dynamického nákupního systému a seznam všech zakázek zadaných v tomto dynamickém nákupním systému

Termín kontroly: únor 2021

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1094/10/20

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení", a to seznam účastníků pro zařazení do dynamického nákupního systému:
- TEKO TECHNOLOGY s.r.o., Petřkovická 251, 725 28 Ostrava Lhotka, IČO 25399527
- Flame System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 26846888
- BossCan ComPrint spol. s r.o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČO 63488191
- VUJO s.r.o., Křížová 116, 326 01 Sokolov, IČO 64830713
- Renot s.r.o., B. Němcové 1051, 588 13 Polná, IČO 25317954

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k zavedení dynamického nákupního systému

- pověřuje vedoucího odboru investic k provedení posouzení kvalifikace dodavatele, jehož žádost o účast v dynamickém nákupním systému přijde v průběhu již zavedeného dynamického nákupního systému 
a k učinění rozhodnutí o zařazení či odmítnutí zařazení dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému

- ukládá vedoucímu odboru investic předkládat roční přehled (vždy za uplynulý kalendářní rok) 
k zavedenému dynamickému nákupnímu systému obsahující aktuální seznam dodavatelů zařazených 
do dynamického nákupního systému a seznam všech zakázek zadaných v tomto dynamickém nákupním systému

Termín kontroly: únor 2021

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


4. Zapojení Karlovarského kraje do projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství“ v roli aplikačního garanta

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1095/10/20

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje jako aplikačního garanta do projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství“ v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA - TA ČR

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem "Letter of intent" a všech potřebných dokumentů spojených s rolí Karlovarského kraje jako aplikačního garanta v projektu „Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství“ v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA - TA ČR

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
















  Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel



