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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 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. června 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:44 do 10:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:	Ing. Navrátil
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


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

1.   	Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o finanční podporu v rámci                           RK 597/06/09
Integrovaného operačního programu na Technologická centra a elektronické 
spisové služby v území včetně zpracování povinných příloh žádosti o podporu
  2.	  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického                      RK 598/06/09
  dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Karlovarská krajská 
  nemocnice – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního 
  příjmu
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
 - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
 - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
3.	  Zrušení usnesení č. RK 405/05/09 ze dne 11.05.2009 a příprava zadávacího 	   RK 599/06/09	
řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – 
Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
   - schválení formy zadávacího řízení
   - schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
						
	

         PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	               Miloslav Čermák, v z.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Technologická centra a elektronické spisové služby v území včetně zpracování povinných příloh žádosti o podporu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/06/09

- schvaluje záměr na realizaci výběrového řízení na zpracovatele žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Technologická centra a elektronické spisové služby v území 
včetně zpracování povinných příloh žádosti o podporu

- schvaluje navržený postup pro zadání zakázky formou výzvy minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky

- schvaluje navržený seznam zájemců k předložení nabídky

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy

- pověřuje Ing. Ivana Kocmicha, vedoucího odboru informatiky zpracováním zadávací dokumentace výběrového řízení a realizací výběrového řízení v souladu s přílohou č. 8 Příručky pro žadatele 
a příjemce finanční podpory – „Limity a pravidla pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ a předpisem Rady KK 
č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ 
Termín kontroly: 8.10.2009
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního příjmu
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 598/06/09

schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního příjmu“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního příjmu“ 

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního příjmu“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního příjmu“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Václav Mleziva			- náhradník: Jakub Pánik
- člen: MUDr. Berenika Podzemská		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Josef Murčo   
- člen: Ing. Zdeněk Berka			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Filip Berger			- náhradník: MUDr. Roman Brázdil
- člen: Ing. Radek Havlan			- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil     			- náhradník: Václav Mleziva
- člen: MUDr. Berenika Podzemská		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Josef Murčo       			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Zdeněk Berka			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Mgr. Jiří Fojtík     			- náhradník: MUDr. Filip Berger
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Radek Havlan

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Zrušení usnesení č. RK 405/05/09 ze dne 11.05.2009 a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
schválení formy zadávacího řízení
	schválení kvalifikačních kritérií
	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 599/06/09

- ruší usnesení č. RK 405/05/09 ze dne 11.05.2009

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Eva Valjentová				- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Václav Mleziva				- náhradník: Jakub Pánik
- člen: PaedDr. Vratislav Emler			- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jaroslav Votík				- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen: Mgr. Jan Samec				- náhradník: Stanislava Poživilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Bohdan Havel 	- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Berenika Podzemská 	- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Mgr. Jaroslav Borka 	- náhradník: Václav Černý
- člen: Jaroslav Votík	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Josef Malý 	- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Mgr. Jan Samec 	- náhradník: Stanislava Poživilová
- člen: Jan Prudík 	- náhradník: Jana Spirová
Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu KK, p.o.
Jan Prudík, pověřený vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



