Usnesení z 30. mimořádného jednání RKK dne 31.7.2006
31.7.2006		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 21



USNESENÍ

z 30. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 31. července 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Mutinský, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Mgr. Volavková, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení v drážní 	RK  544/07/06
osobní dopravě
2.	Schválení výsledků hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení 	RK  545/07/06
k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální 
drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170

											

											
										
						




                                                                                                 
Ing. Jan Zborník v. r.		   Ing. Jiří Mutinský v. r.
 1. náměstek hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení v drážní osobní dopravě 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  544/07/06

- schvaluje text Výzvy k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 
na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně zadávací dokumentace a jejích příloh

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, k posouzení a hodnocení nabídek a pro všechny jednotlivé fáze jednání o nabídkách uchazečů o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období 
od 1.1.2007 do 31.12.2010, ve složení takto:

- člen : Bc. Radomil Gold		- náhradník : Ing. Jan Zborník
- člen : Mgr. Vladimír Malý	- náhradník : Ing. Milan Novák 
- člen : Mgr. Ing. Zdeněk Kusý	- náhradník : Ing. Petr Polák
zapisovatel: Miloslav Rovenský

Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


2. Schválení výsledků hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení k uzavření smlouvy 
o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  545/07/06

- schvaluje vyhodnocení splnění kvalifikace zájemců České dráhy, a.s., Viamont a.s. a sdružení RAILTRANS KV (RAITRANS s.r.o. a COTTON CZ s.r.o.) pro jednací řízení k uzavření smlouvy 
o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 dle výsledků komise pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení,

- schvaluje obeslání výzvou k podání nabídky zájemců České dráhy, a.s. a Viamont a.s.

- schvaluje vyloučení zájemce sdružení RAILTRANS KV (RAITRANS s.r.o. a COTTON CZ s.r.o.) včetně odůvodnění dle odst. 9 „Protokolu o otevírání obálek s žádostmi o účast v jednacím řízení 
a o splnění kvalifikačních požadavků pro účast v jednacím řízení“ ze dne 27.7.2006,

- pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství provedením všech kroků souvisejících s vyloučením resp. s obesláním výzvou k podání nabídky k jednacímu řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 
na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně zadávací dokumentace a jejích příloh zájemcům České dráhy, a.s. a Viamont a.s. a oznámení sdružení RAILTRANS KV (RAITRANS s.r.o. a COTTON CZ s.r.o.) o vyloučení.

Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


