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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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. srpna 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:13 do 09:24 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (od 09:19 hod.) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Rozhodnutí o námitkách EM TEST ČR spol. s r.o., proti rozhodnutí o výběru	  RK 886/08/11 
nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty 
Karlovarského kraje“ a zrušení usnesení č. RK 719/07/11 ze dne 11.7.2011 
o výběru nejvýhodnější nabídky
	Rozhodnutí o námitkách EM CARD a.s., proti rozhodnutí o výsledku 		  RK 887/08/11
vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ 
a zrušení usnesení č. RK 720/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější 
nabídky
	Rozhodnutí o námitkách XT-Card a.s., proti rozhodnutí zadavatele veřejné 	  RK 888/08/11
zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“






      PaedDr. Josef Novotný v. r.			 	 Ing. Petr Navrátil v. r. 
                   hejtman					 	           ověřovatel
          Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Rozhodnutí o námitkách EM TEST ČR spol. s r.o., proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ a zrušení usnesení č. RK 719/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější nabídky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/08/11

- schvaluje rozhodnutí o vyhovění námitkám stěžovatele EM TEST ČR spol. s r.o., IČ 6236771 se sídlem Vsetín, Jiráskova 1284, PSČ 755 01, rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o výběru nejvýhodnější nabídky v důsledku chybného hodnocení nabídek veřejné zakázky VZ 600557561 
– Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje, dle návrhu 

- ruší rozhodnutí Rady Karlovarského kraje č. RK 719/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější nabídky VZ 600557561

- schvaluje oznámení o podaných námitkách rozhodnutí o nich dle návrhu 

- schvaluje provedení nového posouzení a hodnocení nabídek dle § 79 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitkám firmy EM CARD a.s., proti rozhodnutí o výsledku vyhodnocení veřejné zakázky VZ 600557561 „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ dle návrhu

Termín kontroly: 7.11.2011

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


2. Rozhodnutí o námitkách EM CARD a.s., proti rozhodnutí o výsledku vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ a zrušení usnesení č. RK 720/07/11 
ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější nabídky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/08/11

- schvaluje rozhodnutí o vyhovění námitkám stěžovatele EM CARD a.s.,  IČ 3581240, se sídlem Žilina, Bánovská cesta 7, Slovenská republika, proti rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o výběru nejvýhodnější nabídky v důsledku chybného hodnocení nabídek veřejné zakázky VZ 60054932 
– Vybudování systému Karty Karlovarského kraje, dle návrhu 
- ruší rozhodnutí Rady Karlovarského kraje č. RK 720/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější nabídky VZ 60054932

- schvaluje oznámení o podaných námitkách rozhodnutí o nich dle návrhu 

- schvaluje provedení nového posouzení a hodnocení nabídek dle § 79 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitkám firmy EM CARD a.s., proti rozhodnutí o výsledku vyhodnocení veřejné zakázky VZ 60054932 „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ a k podpisu oznámení o podaných námitkách a rozhodnutí o nich, dle návrhu

Termín kontroly: 7.11.2011

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


3. Rozhodnutí o námitkách XT-Card a.s., proti rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 888/08/11

- schvaluje rozhodnutí o nevyhovění námitkám stěžovatele XT-Card a.s., IČ 27408256, proti rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o vyloučení XT-Card a.s. (uchazeče) z výběrového řízení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky VZ 60054932 – Vybudování systému Karty Karlovarského kraje, dle návrhu 

- pověřuje hejtmana podpisem zamítavého rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60054932 – Vybudování systému Karty Karlovarského kraje    

Termín kontroly: 7.11.2011

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




