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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 37. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. října 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:08 do 08:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák (od 08:11 hod.), Mgr. Borka, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil, Ing. Valjentová, MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení 		  RK 1113/10/11
na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ 
a schválení hodnotících kritérií a jejich vah
2.	Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní 		  RK 1114/10/11
terminál Cheb“
3.	Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní 		  RK 1115/10/11
terminál Cheb“ společnosti BERGER BOHEMIA a.s.
4.	Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní 		  RK 1116/10/11
terminál Cheb“ společnosti Skanska a.s.








   

        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
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. 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 1113/10/11

- 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: 23.1.2012

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


2. Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1114/10/11

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele „Sdružení SG a SMP – Dopravní terminál Cheb“ proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011 – „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011

Termín kontroly: 23.1.2012

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





3. Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ společnosti BERGER BOHEMIA a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1115/10/11

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele společnosti BERGER BOHEMIA a.s., proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011 – „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011    

Termín kontroly: 23.1.2012

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


4. Rozhodnutí o námitce veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ společnosti Skanska a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1116/10/11

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele společnosti Skanska a.s., proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011 – „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“, 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60065715 ze dne 26.9.2011 

Termín kontroly: 23.1.2012

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

