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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 8. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. března 2012 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:07 do 08:32 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		Ing. Bradáč 
Přizvaní:	Ing. Očenášek
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 218/03/12
„Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“
	Projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary 	RK 219/03/12
– jmenování členů hodnotící komise	
	Zrušení plné moci společnosti Nemos Sokolov s.r.o.				RK 220/03/12
	Dodávky elektrické energie pro Karlovarský kraj					RK 221/03/12

						






        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. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/12

- schvaluje vyřazení nabídky uchazeče sdružení firem EM TEST ČR spol. s r.o., IČO 62362771 se sídlem Vsetín, Jiráskova 1284, PSČ 755 01 a EMTEST, a.s., IČO 36427101 se sídlem Žilina, Bánovská cesta 7, PSČ 010 01 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Mikroelektronika spol. s r.o., IČO 15029221, se sídlem Vysoké Mýto, Dráby 849, PSČ 566 01, s nabídkovou cenou 53.754.229,-- Kč, včetně DPH ve výši 20 %. 

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, jednáním o konečném znění návrhu „Smlouvy na realizaci vozidlového odbavovacího systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh a konečném znění návrhu „Smlouvy na zabezpečení provozu, údržby a servisu vozidlového odbavovacího systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh s vybraným uchazečem po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 18.6.2012

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


2. Projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary – jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/12

- schvaluje jmenování svých zástupců a náhradníků do hodnotící komise pro výběrové řízení vypsané Zájmovým sdružením právnických osob, Císařské lázně Karlovy Vary -  Dodavatel stavby – Projekt revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. V termínu 16.3.2012 od 11:00 hod.

- jmenuje tyto své zástupce a náhradníky do hodnotící komise:
zástupce č. 1 – JUDr. Martin Havel
zástupce č. 2 – Mgr. Jaroslav Borka
náhradník č. 1 – Ing. Petr Navrátil
náhradník č. 2 – Václav Černý

Termín kontroly: 2.4.2012 

Zodpovídá: Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary


3. Zrušení plné moci společnosti Nemos Sokolov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/12

- ruší plnou moc společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., která byla udělena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 138/02/11 na akci „Revitalizace nemocnice v Sokolově“

- pověřuje odbor zdravotnictví, aby o zrušení výše uvedené plné moci informoval dotčené správní orgány

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


4. Dodávky elektrické energie pro Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/12

- bere na vědomí, že dodavatelem elektrické energie pro Karlovarský kraj je od 5.3.2012 společnost ČEZ Prodej, s.r.o., jako dodavatel poslední instance v souladu s ustanovením § 12a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, v platném znění, viz. příloha č. 1

- souhlasí s ukončením smlouvy o sdružených službách dodávky uzavřenou dne 25.1.2011 se společností KORLEA Invest, a.s., z důvodu pozbytí možnosti dodavatele uskutečňovat dodávku elektřiny a ukládá vedoucímu odboru legislativního a právního, ukončit smlouvu o sdružených službách dodávky uzavřenou dne 25.1.2011 se společností KORLEA Invest, a.s., v souladu s tímto usnesením

- souhlasí s přípravou centralizovaného zadávacího řízení na zajištění dodávek elektrické energie 
pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na omezenou dobu do 31.12.2012 formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu zadání veřejné zakázky v krajně naléhavém případě dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a následně s přípravou centralizovaného zadávacího řízení na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace od 1.1.2013 formou otevřeného řízení

- ukládá Mgr. Borkovi, náměstku hejtmana, předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení realizaci veřejné zakázky na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a v souladu s tímto usnesením do 19.3.2012

- ukládá Mgr. Borkovi, náměstku hejtmana, předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení realizaci veřejné zakázky na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na dobu od 1.1.2013 – 31.12.2015 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s tímto usnesením 

- schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie mezi Karlovarským krajem a zřizovanými a ovládanými organizacemi Karlovarského kraje 
dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, uzavřít smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie nejpozději do 19.3.2012

- zmocňuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí Ing. Miroslava Očenáška podpisem smluv 
o centralizovaném zadávání elektrické energie za Karlovarský kraj

Termín kontroly: 2.4.2012 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí








