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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 
 

ze 101. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 12. října 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 7:55 do 8:05 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec (od 7:57 hod.), p. Pizinger,  pí Haláková,  

Ing. Hromádko (videokonferenčně), Mgr. Pisár (celkem 6 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, Mgr. Čermák 

Přizvaní: PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, Ing. Hryszová 

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti vyloučení ze zadávacího řízení a proti 

výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů 

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup 

nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

RK 1178/10/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Patrika Pizingera 

- Bc. Pavla Čekana 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

 
1. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti vyloučení ze zadávacího řízení a proti výběru 

dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj  

v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1178/10/22 
 

- bere na vědomí informace o projektech „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“, registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 a o souvisejícím zadávacím řízení uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje nevyhovění námitkám, které podal 4. 10. 2022 stěžovatel BusPlan Import s.r.o.  

a TechnoCast s.r.o., které za účelem podání společné nabídky vytvořily konsorcium s názvem  

BusPlan Import, proti vyloučení ze zadávacího řízení a proti výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení 

„Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, a to rozhodnutím přiloženým v příloze s tím,  

že do něj budou zapracovány případné připomínky odboru legislativního a právního a krajský 

živnostenský úřad a advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS 

 

- ukládá odboru řízení projektů obstarat vypořádání námitek stěžovatele BusPlan Import s.r.o.  

a TechnoCast s.r.o., které za účelem podání společné nabídky vytvořily konsorcium s názvem  

BusPlan Import 

 

Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Petr Kulhánek v. r.          Patrik Pizinger v. r. 

hejtman               ověřovatel 

Karlovarského kraje 

 


