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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 46. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. prosince 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:08 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová	
Omluveni:		PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Ing. Jakubík
Další zúčastnění:	Mgr. Vránová, vedoucí odboru kontroly, zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“
RK 1320/12/14










Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- PhDr. Olega Kalaše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1320/12/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 1 ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným, se sídlem Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 43874835 ze zadávacího řízení „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 2 GEOSAN GROUP a.s. se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 25671464 ze zadávacího řízení „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3 uchazeče OHL ŽS a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, IČO 46342796, nabídková cena 104.460.000,-- Kč bez DPH

- schvaluje smlouvu o dílo „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace stavby Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže OHL ŽS a.s.,  
IČO 46342796, s nabídkovou cenou 104.460.000,-- Kč bez DPH

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ dle návrhu po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- bere na vědomí informaci o rizicích v souvislosti se zahájením fyzické realizace projektu uvedenou 
v důvodové zprávě

Termín kontroly: 23.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


