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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 33. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. září 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:02 do 09:18 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Havel, Mgr. Borka, PaedDr. Emler
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		  RK 977/09/11
– Domov pro seniory „Skalka“, příspěvková organizace	
2. 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 978/09/11
	„Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“
3. 	Schválení opakované přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku:		  RK 979/09/11
	„Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“
	- 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






   

      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. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro seniory „Skalka“, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/09/11

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory „Skalka“, příspěvková organizace, pí Jaroslavou Štádlerovou

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů, výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro seniory „Skalka“, příspěvková organizace

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí) 
člen komise – Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady kraje pro oblast ŽP a zemědělství)
člen komise -  Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu)
člen komise -  pí Kateřina Mairingerová (úředník odboru sociálních věcí krajského úřadu)
člen komise -  Mgr. Hana Marešová (ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory        
                       „Spáleniště“ v Chebu)
1. náhradník - p. Václav Mleziva (člen zastupitelstva kraje)
2. náhradník - pí Olga Dacková (vedoucí odd. sociálních věcí odboru sociálních věcí krajského úřadu)
3. náhradník - pí Hana Hozmanová (člen zastupitelstva kraje)
tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úředník odd. personálních věcí a vzdělávání)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 17.10.2011
 
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/09/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky evid. č. IS VZ US 60062006: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
– EUROVIA CS a.s., odštěpný závod Oblast Čechy západ, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 54.017.611,-- Kč bez DPH (včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané hodnoty VZ). 

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
- EUROVIA CS a.s., odštěpný závod Oblast Čechy západ, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 54.017.611,-- Kč bez DPH (včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané hodnoty VZ) 
dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
- EUROVIA CS a.s., odštěpný závod Oblast Čechy západ, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 54.017.611,-- Kč bez DPH (včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané hodnoty VZ) 
po marném uplynutí lhůt pro podání námitek

Termín kontroly: 21.11.2011

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 opakované přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“
- 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 979/09/11

- schvaluje opakovanou realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

- 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 Cheb“

- 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 Cheb“ 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. Karel Farář	 		- náhradník: Ing. Bc. Jana Najmanová

- 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. Karel Farář	 		- náhradník: Ing. Bc. Jana Najmanová
Termín kontroly: 19.12.2011

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



