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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 20. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. května 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:08 do 08:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1. 	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního	  RK 563/05/11
centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“
2. 	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního 	  RK 564/05/11
centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7“







          
 

           PaedDr. Josef Novotný v. r.  	  	      PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                          hejtman			  	      	        ověřovatel
    Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/05/11

- bere na vědomí stav rozpracovanosti projektu „Zřízení Česko-německého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ financovaného z Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, u dalšího z partnerů  

- ruší části svého usnesení č. RK 389/04/11 ze dne 18. dubna 2011, kterými schválila zrušení užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“, realizaci nového zadávacího řízení, hodnotící kritéria a jmenovala komise pro otevírání a hodnocení nabídek na realizaci stavby

- ruší své usnesení č. RK 463/05/11 ze dne 2. května 2011, kterým změnila část svého - usnesení 
č. RK 389/04/11 ze dne 18. dubna 2011, schválila kvalifikační požadavky pro uchazeče o účast v užším řízení, omezení počtu zájemců pro účast, jmenovala komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro kvalifikační část a uložila řediteli příspěvkové organizace realizovat zadávací řízení dle tohoto usnesení      

- schvaluje výsledek užšího řízení dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Algon, a.s., Československé armády 19, Hostivice, s nabídkovou cenou 36.925.507,-- Kč včetně DPH 
a rezervy.

- ukládá řediteli krajského úřadu Ing. Romanu Rokůskovi, provést v příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb veřejnosprávní kontrolu

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, informovat uchazeče o výsledku zadávacího řízení 

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat
                   RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/05/11

- bere na vědomí dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Přístavba Jazykového
a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a firmou ALGON s.r.o.

- schvaluje maximální cenu díla 27.813.838,-- Kč, jako nepřekročitelnou  

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

- schvaluje převod z rezervního do investičního fondu ve výši 370.000,-- Kč na dofinancování akce 
a „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 1.000.000,-- Kč na dofinancování akce „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 




