Usnesení z 54. jednání RKK dne 12.11.2007
12.11.2007		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 21



USNESENÍ

z 54. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. listopadu 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	 
Omluveni:		Mgr. Volavková, Ing. Mutinský
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

 1.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 831/11/07
„Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“
					




			
					
                                                                                                 
	 JUDr. Josef Pavel v. r.          			  Ing. Jiří Behenský v. r.
hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje










A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Behenského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  831/11/07

- schvaluje vyloučení uchazeče QUERCUS NÁBYTEK s.r.o., Pasecká 2374, 760 01 Zlín z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Komise 
po posouzení nabídky zjistila nesplnění dle § 76 a následně § 22 odst. 1, písm. a), zák. 137/2006 Sb. – nebyly splněny požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče LINET spol.  
s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný s nabídkovou cenou  1 873 413,83 Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Václava Jakla, ředitele příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný s nabídkovou cenou 1 873 413,83 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 7.2.2008

Zodpovídá:  	Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově




