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7.7.2009		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

z 36. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. července 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 8:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

  1.    Jmenování člena Energetické komise Rady Karlovarského kraje			RK  665/07/09
2.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská 		RK  666/07/09
nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní 
medicíny a centrálního vstupu“
- Schválení formy zadávacího řízení 
- 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.		  	            Ing. Petr Navrátil v. r.
              	hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Jmenování člena Energetické komise Rady Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  665/07/09

- jmenuje člena Energetické komise Rady Karlovarského kraje na návrh předsedy komise 
pana RSDr. Jana Votrubu (vedoucí oddělení ETI)

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení 
po technické stránce

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 



2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
- 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  666/07/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- schvaluje kvalifikační kritéria pro kvalifikaci uchazečů na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  Jaroslav Votík			- náhradník: Hana Hozmanová
- člen:  Bc. Tomáš Hybner			- náhradník: Josef Murčo
- člen:  Bc. Joža Lokajíček			- náhradník: Jan Hadrava

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: MUDr. Berenika Podzemská		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: MUDr. Václav Larva		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Petr Keřka 			- náhradník: JUDr. Josef Pavel

Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


