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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 36. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. září 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:50 do 10:05 hodin 


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


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

1.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické 	 RKK 899/09/10
energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
	- schválení termínu zahájení dodávek, schválení doby kontraktu		   									











         PaedDr. Josef Novotný v. r. 		                        Mgr. Jaroslav Borka v. r.     
                       hejtman				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- schválení termínu zahájení dodávek, schválení doby kontraktu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/09/10

- bere na vědomí informaci o možnostech stanovení maximální nabídkové ceny a zrušení zadávacího řízení v rámci realizace centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu

- schvaluje zahájení centrálních dodávek elektrické energie a plynu v rámci realizace centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Karlovarský kraj v termínu od 1.4.2011

- schvaluje uzavření smlouvy na centrální dodávku elektrické energie a plynu pro Karlovarský kraj na dobu určitou 3 let

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí předložit ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ na jednání Rady Karlovarského kraje dne 23.9.2010

- revokuje část usnesení č. RK 886/09/10 a č. RK 887/09/10 ze 6.9.2010, kde v celém rozsahu ruší část usnesení:

- schvaluje, že jednou z podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ bude, že v případě nevýhodnosti celkové nabízené ceny, tj. cena vysoutěžených energií přesáhne současnou nejnižší cenu jednotlivých subjektů, elektrické energie a plynu pro Karlovarský kraj, bude tato soutěž zrušena 

Ostatní části usnesení zůstávají v platnosti.

Termín kontroly: 2.12.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




