Usnesení z 231. jednání RKK dne 03.12.2020 (mimo řádný termín)	č. j. KK/1821/VZ/20


03.12.2020		Strana 1 (celkem 2)

	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 231. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. prosince 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:03 do 8:17 hodin 


Přítomni: 	p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů 
(celkem 5 radních)             	
Jednání řídil:        	p. Hurajčík
Omluveni:		Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Jakobec, p. Váňa
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Marie Valentová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Vypořádání námitek proti nezákonnému postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
RK 1291/12/20
2.
Oprava tiskové chyby v dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách 
s dopravcem České dráhy.
RK 1292/12/20













 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Jana Bureše

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

2.
Oprava tiskové chyby v dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách s dopravcem České dráhy.

1. Vypořádání námitek proti nezákonnému postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/20

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 
Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210, proti nezákonnému postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Domov 
se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

2. Oprava tiskové chyby v dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách s dopravcem České dráhy.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/20

- schvaluje v dodatku č. 4 ke smlouvě ev.č.: KK02088/2019 o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje ze dne 28.06.2019, ve znění dodatku 
č. 1 – č. 3, schváleném usnesením č. RK 1260/11/20 ze dne 30.11.2020, změnu v článku I odst. 4 tak, 
že se původní částka 13.319.447 Kč nahrazuje novou částkou 17.005.693 Kč a původní 
částka 297.314.889 Kč se nahrazuje částkou 293.628.643 Kč s tím, že se současně příloha smlouvy 
č. 6/4 Platební kalendář zrušuje a nahrazuje novou přílohou č. 6/4 Platební kalendář a v příloze smlouvy 
č. 10/3 Změna výše kompenzace se v bodu 6. této přílohy stávající částka 13.319.447 Kč nahrazuje částkou 17.005.693 Kč a stávající částka 297.314.889 Kč se nahrazuje novou částkou 293.628.643 Kč

Termín kontroly: leden 2021

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství




  Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů v. r. 
      ověřovatel


