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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 29. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. června 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Orálek, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Červenka, Ing. Behenský, Ing. Mutinský
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 veřejné zakázky: 		  RK 405/06/08	
      „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ 
      (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)



       	     





                  JUDr. Josef Pavel v. r.			                       RNDr. Petr Horký v. r. 
                  hejtman			           	                                   ověřovatel
        Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého  
- Ing. Luboše Orálka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/06/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavba 02-01 – Dopravní terminál        Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb), jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče sdružení Terminál Cheb se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb s nabídkovou cenou 4 034 100,- Kč včetně DPH, jehož účastníky jsou Ing. arch. Tomáš Müller,         IČ 69254966 a Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., IČ 26392526 

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb – projektová příprava“ (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb), která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem        a vítězi soutěže Ing. arch. Tomášem Müllerem a společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., účastníky sdružení Terminál Cheb dle návrhu  

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže Ing. arch. Tomášem Müllerem a společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., účastníky sdružení Terminál Cheb s nabídkovou cenou 4 034 100,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k podpisu smlouvy o dílo

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského
	kraje, příspěvková organizace  
	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství                   


