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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 8. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. února 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:25 do 9:40 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 201/02/11 
„Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“
	Schválení výsledku zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru 	  RK 202/02/11
stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“

Schválení výsledku zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru 	  RK 203/02/11
stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál 
Mariánské Lázně“
	Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 	  RK 204/02/11
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad





            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:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/02/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 18.219.388,-- Kč včetně DPH a 5% rezervy. 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 18.219.388,-- Kč včetně DPH a 5% rezervy dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 18.219.388,-- Kč včetně DPH a 5% rezervy

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov 
– realizace stavby Zázemí provozovatele

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru stavebníka 
a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/02/11

- schvaluje vyloučení uchazečů
AECOM CZ s.r.o., IČ 15890465
	INFRAM a.s., IČ 25077282
Projekční kancelář Ing. Škubalová, IČ 13890450
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 685.116,-- Kč včetně DPH. 

- schvaluje mandátní smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 685.116,-- Kč včetně DPH dle návrhu

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 685.116,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana podpisem Mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Dopravní terminál Cheb

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru stavebníka 
a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/02/11

- schvaluje vyloučení uchazečů
Inženýrský kancelář Rudolf Brogel, IČ 73418749
AECOM, IČ 15890465
	INFRAM a.s., IČ 25077282

z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“ z důvodu nepředložení nabídek 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci: „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 564.600,-- Kč včetně DPH 

- schvaluje mandátní smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 564.600,-- Kč včetně DPH dle návrhu

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, s nabídkovou cenou 564.600,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana podpisem Mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


4. Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/02/11

- schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace


