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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 21



USNESENÍ

z 21. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. dubna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Červenka, Ing. Behenský, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:	             p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                    
1.   Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky:                                    RK 270/04/08
„Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb-projektová příprava 
(Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“ 
a nová příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb-projektová příprava 
(Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek








             Ing. Jan Zborník v. r. 			  RNDr. Petr Horký v. r. 
1. náměstek hejtmana			            ověřovatel
 Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Jiřího Mutinského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“ a nová příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/04/08
- schvaluje vyloučení jediného uchazeče „Sdružení terminál Cheb“ z účasti v zadávacím řízení              na veřejnou zakázku „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava (Rekonstrukce      a dostavba terminálu, Cheb)“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
- schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál     Cheb – projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“ z důvodu předložení jediné nabídky uchazeče „Sdružení terminál, Cheb“, která neodpovídala požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci
- schvaluje opakovanou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle usnesení RK 64/02/08 ze dne 7.2.2008 a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku            „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)“
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku                      „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)“
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen:  Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek
- člen:  Ing. Ilja Smetana		- náhradník: Ing. Pavla Brabencová
- člen:  Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Václav Strachoň
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Jan Zborník		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek 
- člen: Ing. Ilja Smetana		- náhradník: Ing. Pavla Brabencová
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Jaroslav Votík
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Jana Strnadová
- člen: MUDr. Jiří Morávek		- náhradník:  RNDr. Jaroslav Růžička

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřený k zastupování vedoucího odboru dopravy a silničního    hospodářství 
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského   kraje, příspěvkové organizace



