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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 06


USNESENÍ

ze 17. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. května 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák (příchod v 9:07), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva	 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.




A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Poskytování telekomunikačních služeb“
RK 505/05/14
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby 
před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace. 
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení 
a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace.
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 







RK 506/05/14
3.
Změna usnesení č. RK 500/04/14 ze dne 28. dubna 2014 - Smlouva o spolupráci 
se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově
RK 507/05/14











PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Václav Jakubík v. r.
ověřovatel
 		 	                
   































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Václava Jakubíka
- JUDr. Václava Sloupa


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Poskytování telekomunikačních služeb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/05/14 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 4.804.202,67 Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení 
a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace. 
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace.
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/05/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 DIUS Bau s.r.o, se sídlem Foerstova 1203/17, 360 01 Karlovy Vary, IČO 29163587, ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písmene e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje zahájení a realizaci „opětovného“ zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby 
před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby 
před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Lenka Wohlrabová    - náhradník: Dagmar Malinková
- člen: Pavlína Orgoníková          - náhradník: Eliška Valentová
- člen: Jana Papajíková                - náhradník: Mgr. Lenka Cholínská

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	        - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Václav Živný                   - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Tomáš Svoboda               - náhradník: p. Hozmanová
- člen: MUDr. Jan Svoboda               - náhradník: Ing. Miloslav Balatka  
- člen: Mairingerová Kateřina, DiS.  - náhradník: Wýstrachová Nikol
- člen: Ing. Wohlrabová Lenka          - náhradník: Papajiková Jana 
- člen: Ing Květoslav Smutný            - náhradník: Jiří Kvak

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace


3. Změna usnesení č. RK 500/04/14 ze dne 28. dubna 2014 - Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 507/05/14

- mění část svého usnesení č. RK 500/04/14 ze dne 28. dubna 2014, kterým souhlasila a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 623.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací a personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v Sokolově 
v akademickém roce 2014/2015 a 377.000,-- Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na úhradu souvisejících materiálních, technických a provozních nákladů včetně uzavření smlouvy dle návrhu v tom smyslu, že nahrazuje text smlouvy novým textem

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


