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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 61. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. listopadu 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


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

Usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
B.  Schválení programu jednání

1.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Administrativní 	RK  1222/11/09
a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 „Společné 
ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“
	- 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






											
									

          PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  	          Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Administrativní a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“
	- 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  1222/11/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku Administrativní a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku Administrativní 
a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 „Společné ošetřovatelské postupy 
ČR – Bavorsko“ dle návrhu

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Administrativní a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 „Společné ošetřovatelské postupy 
ČR – Bavorsko“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Mgr. Zdeněk Hrkal		- náhradník: Marie Mlsová
- člen:  Ing. Petr Jahn		- náhradník: Mgr. Jiří Dantlinger
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič	- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Václav Mleziva		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jana Křížová		- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Ing. Václav Jakubík		- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Petr Jahn		- náhradník: Mgr. Jiří Dantlinger
- člen: Bc. Lubomír Modrovič	- náhradník: Ing. Radim Adamec

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace


