Usnesení z 98. jednání RKK dne 04.07.2018 (mimo řádný termín)

04.07.2018		Strana 1 (celkem 3)

	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

z 98. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. července 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:30 do 13:40 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Seifertová, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Blažek, Mgr. Kubis
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru legislativní a právní a krajský živnostenský úřad
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
     	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21“ pro část veřejné zakázky Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD a
Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21-OŘ“ pro část veřejné zakázky Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
- jmenování členů komise pro otevírání nabídek
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 774/07/18




Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmanky
 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Karla Jakobce


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21“ pro část veřejné zakázky Část 21 VZ 
- Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD a
Schválení realizace nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21-OŘ“ pro část veřejné zakázky Část 21 VZ 
- Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
- jmenování členů komise pro otevírání nabídek
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/07/18

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21“ pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 
ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21“ pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu 
na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“ pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“

- schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“ ve výši 2.400.000 Kč bez DPH (2.904.000 Kč vč. DPH)

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise 
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“

Komise pro otevírání nabídek - člen
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář

Komise pro otevírání nabídek - náhradník
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

Hodnotící komise - člen
Hana Hozmanová
Mgr. Jiří Klsák
Bc. Iva Kalátová
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář

Hodnotící komise - náhradník
MUDr. Věra Procházková
Mgr. Daniela Seifertová
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 
ze dne 26.10.2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 21-OŘ“ pro Část 21 veřejné zakázky - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


