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9.2.2009		Strana 1 (celkem 3)
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

ze 14. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. února 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 09:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky:			RK 110/02/09
„Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary - Revitalizace 
objektu Císařských lázní“
  2.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 111/02/09
	„Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru 
stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
  3.	Souhlas s vydáním příslibu předfinancování projektu „Pracovníci v odborném 	RK 112/02/09
vzdělávání a přípravě“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky  
na projekt podaný v rámci programu Leonardo da Vinci








        PaedDr. Josef Novotný v. r.				Ing. Eva Valjentová v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Evu Valjentovou
-  p. Miloslava Čermáka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/09

- schvaluje vyloučení uchazeče Sdružení právnických osob A 69 – architekti, s.r.o. a AED Project a.s. Brno z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů – nedoložení kvalifikačního předpokladu, který byl uveden v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno s nabídkovou cenou 42.126.000,- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/09

- schvaluje vyloučení uchazeče BPO spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče FRU-consult - sdružení s nabídkovou cenou 2 080 715,- Kč včetně DPH.


- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“ s nabídkovou cenou 2 080 715,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace SPŠ Ostrov


3. Souhlas s vydáním příslibu předfinancování projektu „Pracovníci v odborném vzdělávání 
a přípravě“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na projekt podaný v rámci programu Leonardo da Vinci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/09

- bere na vědomí  předložení projektu „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“ v rámci programu Leonardo da Vinci ke schválení Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, Senovážné 
náměstí 24, 160 47 Praha 1,  v termínu do 6. února 2009

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace, vedoucím projektu

- souhlasí s vydáním závazného příslibu k zajištění předfinancování projektu „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“ ve výši 10 780 EUR 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání závazného příslibu k zajištění předfinancování projektu „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“ ve výši 10 780 EUR , tj. 20 % celkových nákladů projektu, které agentura obdrží zpět po předložení závěrečného vyúčtování projektu 
a podání závěrečné zprávy 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování projektu „Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě“ ve výši 10 780 EUR

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky
Termín kontroly: 9.7.2009

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
                     Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského    	        kraje, p.o.



