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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 38. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. července 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:15 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, MUDr. Podzemská
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Interaktivní galerie 	RK 723/07/09
Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“												

											
										







            Ing. Petr Navrátil v. r.	                  		   	Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
               náměstek hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  723/07/09

- bere na vědomí odstoupení uchazeče č. 1 Stasko plus, spol. s r.o. na základě dopisu ze dne 9.7.2009

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 Swietelsky stavební s.r.o. z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“ z důvodu nesplnění čl. 11 Zadávacích podmínek a odst. 5, § 67 Zákona 137/2006 Sb. – bankovní záruka za jistotu nabídky sjednána na kratší dobu než požadovanou

- schvaluje zrušení zadávacího řízení „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“ z důvodu, že nabídková cena uchazeče č. 2 Thermia Bau, a.s. 
je výrazně vyšší než finanční prostředky schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje na realizaci projektu

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen zast. vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje


