Usnesení z 5. jednání RKK dne 23.1.2008
23.1.2008		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 5. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. ledna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:30 do 11:45 hodin 


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


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
    1.   Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování forenzního                  RK 54/01/08
          auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“
          - Schválení formy zadávacího řízení
          - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
          - Jmenování členů komise pro otevírání obálek 
      - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek		  											
      			   									    
           											 

        





            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:

- Ing. Jiřího Behenského 
- Ing. Luboše Orálka 



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Bc. Joža Lokajíček  	             - náhradník: Janka Danihelová
- člen: Jaroslav Votík           	             - náhradník: Milan Březina
- člen: Ing. Petr Klíček       	             - náhradník: Olga Poláková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Ing. Jan Zborník      	             - náhradník: Ing. Jiří Červenka
- člen:  Ing. Luboš Orálek 	             - náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Josef Malý        	             - náhradník: Olga Haláková
- člen:  Ing. Václav Hanzl    	             - náhradník: RNDr. Petr Horký
- člen:  Ing. Dagmar Divišová	- náhradník: Ing. Petr Klíček
- člen:  Bc. Joža Lokajíček  	             - náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Ing. Radek Havlan                - náhradník: Ing. Irena Šteflová

Termín kontroly: 7.8.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



