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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 25. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. června 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:41 do 09:05 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Larva, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil, Ing. Valjentová
Přizváni:		Mgr. Malý
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.	Kontrola projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ 		  RK 699/06/11
č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad
2.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby 		  RK 700/06/11
Dopravní terminál Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a způsob omezení 
počtu zájemců
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
3.	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou 	  RK 701/06/11
zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ a schválení hodnotících 
kritérií a jejich vah          
4.	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka Tc K“	  RK 702/06/11
- schválení vyloučení uchazeče
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
5.	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Komunikační 		  RK 703/06/11
infrastruktura Karlovarského kraje“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
6.	Smlouva o propagaci obchodního jména  					    	 RK 704/06/11



    














       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. Kontrola projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 699/06/11

- ukládá Ing. Romanu Rokůskovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení kontroly projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a u všech zainteresovaných odborů krajského úřadu a Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 

Termín kontroly: 7.11.2011 

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu 


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a způsob omezení počtu zájemců
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/06/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Přílohy č. 5 Příručky 
pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 
– 2013 na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ 
a způsob omezení počtu zájemců dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Petr Řezník	 		- náhradník: Ing. Zdeněk Špindler


- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	- náhradník: Ing. Josef Malý 
- člen: Ing. Radomil Gold 			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk 
- člen: Ing. Petr Řezník	 		- náhradník: Ing. Zdeněk Špindler

Termín kontroly: 3.10.2011

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


3. Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ a schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/06/11

- schvaluje vyloučení zájemců k podání nabídky z důvodu nesplnění požadavků na zájemce uvedených 
v zadávacích podmínkách

- schvaluje výběr zájemců k podání nabídky v zadávacím řízení realizovaném formou užšího řízení 
na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu

Termín kontroly: 19.9.2011

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


4. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka Tc K“
- schválení vyloučení uchazeče
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/06/11

- schvaluje vyloučení uchazeče DNS a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ 25146441 z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“, nabídka uchazeče neobsahovala návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. Nabídková cena uchazeče DNS a.s., činí 66.684.000,-- Kč včetně DPH a je vyšší než nabídka konkurenční.

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Autocont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, zastoupení Karlovy Vary, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary, IČ 47676795, s maximální nabídkovou cenou 56.672.183,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 35.878.136,-- Kč včetně DPH a cena 
za provoz po dobu 78 měsíců 20.794.046,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“, společností Autocont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, zastoupení Karlovy Vary, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary, IČ 47676795, s maximální nabídkovou cenou 
56.672.183,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“, společností Autocont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, zastoupení Karlovy Vary, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary, IČ 47676795, s maximální nabídkovou cenou 56.672.183,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem společností Autocont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, zastoupení Karlovy Vary, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary, IČ 47676795, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


5. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/06/11

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, s maximální nabídkovou cenou 43.882.525,20,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 29.998.556,40 Kč včetně DPH a cena provozních nákladů za 78 měsíců 13.883.968,80 Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“ společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, s maximální nabídkovou cenou 
43.882.525,20 Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“ společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, s maximální nabídkovou cenou 43.882.525,20 Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem Telefónicou Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje

6. Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/06/11

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi Sokolovské strojírny, a.s., Algon a.s., Thermi Mariánské Lázně s.r.o., Sedlecký kaolin a.s., Algon Plus
-Auto a.s., Toužimská stavební společnost s.r.o., PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o.; T E K A Z, s.r.o.; THERMIA-BAU a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.; HOCHTIEF CZ a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


