Rada Ústeckého kraje
__________________________________________________________
Usnesení
z 113. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 27. 5. 2008 od 09:20 hodin do 09:32 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/113R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program113. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/113R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 3/113R/2008
Schválení přijetí věcných darů na akce „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ a „Den
otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla o
1. přijetí věcného daru společnosti JAPEK s.r.o. v podobě produktů ve výši: 17 800,-Kč pro
účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ a
„Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: JAPEK s.r.o.
Sídlo: Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov – Janov
IČ: 47283939
2. přijetí věcného daru společnosti Inpeko spol. s r.o. v podobě produktů ve výši: 2 638,90
Kč pro účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu – 2.
ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: INPEKO spol. s r.o.
Sídlo: Janáčkova 11, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 40233278
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3. přijetí věcného daru společnosti Procházka s.r.o. v podobě produktů ve výši: 7 050,-Kč
pro účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“
a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: Procházka s.r.o.
Sídlo: Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 44223081
4. přijetí věcného daru společnosti Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s. v podobě
produktů ve výši: 9 888,-Kč pro účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street
party v Bruselu – 2. ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15
odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s.
Sídlo: Kyselská 122, 418 01 Bílina
IČ: 25778188
5. přijetí věcného daru společnosti Ortopedické centrum s.r.o. v podobě produktů ve výši: 40
000,-Kč pro účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu –
2. ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: Ortopedické centrum s.r.o.
Sídlo: Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 25410075
6. přijetí věcného daru společnosti DRINKS UNION, a.s. v podobě produktů ve výši:
13
111,- Kč pro účely propagace Ústeckého kraje na akcích „Czech street party v Bruselu –
2. ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“ (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)
Název: DRINKS UNION, a.s.
Sídlo: Drážďanská 80, 401 73 Ústí nad Labem
IČ: 46708219

Usnesení č. 4/113R/2008
Účast zástupců Ústeckého kraje akcích „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast zástupců Ústeckého kraje na akci „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ pořádané
dne 12. června 2008 ve složení delegace:
1 zástupce poslaneckého klubu ODS
1 zástupce poslaneckého klubu ČSSD
1 zástupce poslaneckého klubu KSČM
B) ukládá
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Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit účast zástupců
Ústeckého kraje na Czech street party v Bruselu – 2. ročník.
Termín: 4.6. 2008

Usnesení č. 5/113R/2008
Změna usnesení č.5/107R/2008, Schválení poskytnutí daru společnosti Hipodrom Most a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
v usnesení č. 5/107R/2008 část B) ze dne 19.3.2008 část původního textu : „organizační
zajištění dostihového meetingu v rámci dostihového dne „Cena hejtmana Ústeckého kraje“
na :
„organizační zajištění dostihového meetingu „Cena hejtmana Ústeckého kraje“ v rámci
dostihového dne.“

Usnesení č. 6/113R/2008
Oznámení otevřeného řízení k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávku „ Rozšíření
ekonomického informačního systému Ústeckého kraje pro využití příspěvkovými organizacemi
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o zadání otevřeného řízení na plnění
nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Rozšíření ekonomického informačního systému
Ústeckého kraje pro využití příspěvkovými organizacemi kraje“.
2. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců:
§

Základní kvalifikační předpoklady
Rozsah:
podle § 53 odst. 1 zákona.
Způsob prokázání:
podle § 53 odst. 2 zákona.

§

Profesní kvalifikační předpoklady
Rozsah a způsob prokázání:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
Minimální úroveň:
oprávnění k podnikání musí být doloženo alespoň v rozsahu poskytování
software a poradenské činnost v oblasti výpočetní techniky, software a
informačních systémů

§

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
3

Způsob prokázání:
pojistná smlouva nebo certifikát,
Minimální úroveň:
pojistná částka alespoň 10 mil. Kč, spoluúčast uchazeče nejvýše 200 000,- Kč
Údaje o celkovém obratu uchazeče a obratu dosaženém s ohledem na předmět
veřejné zakázky
Způsob prokázání:
čestné prohlášení s celkovým obratem uchazeče a obratem v oblasti dodávek,
implementací a údržby ekonomických informačních systému, a to za poslední 3
uzavřená účetní období
Minimální úroveň:
v každém z uvedených účetních období obrat v oblasti dodávek, implementací a
údržby ekonomických informačních systémů alespoň 90 mil. Kč
§

Technické kvalifikační předpoklady
Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem a osvědčení objednatelů
Způsob prokázání:
čestné prohlášení se seznamem poskytnutých služeb v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí služeb uvedených v seznamu;
pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li
možné osvědčení získat z důvodů spočívajících na straně této osoby, lze
osvědčení nahradit čestným prohlášením uchazeče
Minimální úroveň:
nejméně 5 významných služeb v oblasti dodávek, implementací a údržby
ekonomických informačních systémů s počtem aktivních uživatelů větším než
50, které byly předány objednateli do rutinního provozu v posledních 3 letech;
z toho
20 mil. Kč
o nejméně 3 významné služby, každá s celkovou cenou nejméně 20. mil. Kč
bez DPH a
o nejméně 2 významné služby, každá s celkovou cenou nejméně 15 mil. Kč
bez DPH
nejméně 3 z dodavatelem uvedených významných služeb dle předchozích bodů
zahrnující realizaci ekonomických agend pro příspěvkové organizace
Seznam techniků a technických útvarů
Způsob prokázání:
čestné prohlášení se seznamem techniků a technických útvarů, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, včetně uvedení, zda se jedná o zaměstnance
uchazeče či nikoli
čestné prohlášení techniků uvedených v seznamu, kteří nejsou zaměstnanci
uchazeče, o závazku podílet se na plnění veřejné zakázky
Minimální úroveň:
nejméně 1 technik či technický útvar zajišťující kontrolu jakosti plnění veřejné
zakázky
nejméně 10 odborných pracovníků, kteří budou provádět plnění zakázky,
zařazených ve funkcích odpovídajících funkcím vedoucí projektu (1 osoba),
senior konzultant (1 osoba), konzultant (2 osoby), senior programátor (1 osoba),
programátor (2 osoby), senior technický specialista (1 osoba), technický
specialista (2 osoby)
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a odpovědných osob
Způsob prokázání:
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-

doklady o dosaženém vzdělání níže uvedených osob
čestná prohlášení níže uvedených osob obsahující jejich profesní životopisy
včetně délky praxe a účasti na realizovaných projektech
Minimální úroveň:
uchazeč musí být držitelem osvědčení o oprávnění šířit, nastavovat, udržovat a
v případě potřeby i upravovat nabízené aplikační programové vybavení
Microsoft Dynamics NAV
Uchazeč musí být certifikován na úroveň Microsoft Gold Partner
Pracovníci ve funkcích odpovídajících funkcím vedoucí projektu, senior
konzultant, senior programátor, senior technický specialista musejí mít
o vysokoškolské vzdělání a
o 5 let praxe v účasti na projektech obdobného rozsahu a
o účast v obdobné funkci nejméně na dvou obdobných projektech s cenou
přesahující 10 mil. Kč.
Pracovníci ve funkcích odpovídajících funkcím konzultant, programátor,
technický specialista musejí mít
o vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a
o 3 roky praxe při účasti na obdobných projektech a
o účast v obdobné funkci nejméně na jednom obdobném projektu s cenou
přesahující 5 mil. Kč.
Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
Způsob prokázání:
čestné prohlášení s přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců
uchazeče či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru
a počtu vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky
Minimální úroveň:
nejméně 50 zaměstnanců a nejméně 5 řídících zaměstnanců v každém ze
sledovaných období
Certifikát systému řízení jakosti
Způsob prokázání:
certifikát systému řízení jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9000:2001,
případně certifikát rovnocenný vydaný v členském státě Evropské unie;
certifikát musí být vydán akreditovanou osobou
Minimální úroveň:
certifikovaná činnost musí zahrnovat alespoň implementaci a údržbu
informačních systémů nebo software
§

Další podmínky veřejné zakázky
Subdodavatelský systém
Uchazeč specifikuje v nabídce (formou čestného prohlášení) části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvede identifikační údaje
každého subdodavatele. Dále uchazeč doloží závazek každého subdodavatele
podílet se na plnění veřejné zakázky, a to čestným prohlášením subdodavatele
nebo smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou mezi uchazečem a
subdodavatelem. Závazek subdodavatele musí konkrétně vymezit jeho podíl na
plnění veřejné zakázky.
Vyloučení subdodávky
V souladu s § 44 odst. 6 zákona zadavatel stanoví, že část plnění veřejné
zakázky, a to implementace rozšíření ekonomického informačního systému,
nesmí být plněna subdodavatelem. Vzhledem k této skutečnosti nelze k
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prokázání splnění souvisejících technických kvalifikačních předpokladů
(významné služby poskytnuté uchazečem) využít subdodavatele.
Svolení k užití autorského díla
V nabídce musí být doloženo čestné prohlášení uchazeče jímž se zaváže
poskytnout zadavateli svolení k užití díla ve smyslu autorského zákona a
předpisů upravujících práva k duševnímu vlastnictví, a to bez jakékoli úhrady
nad rámec nabídkové ceny, jestliže je takové dílo součástí plnění uchazeče nebo
bude vytvořeno za účelem plnění veřejné zakázky, případně v průběhu plnění
veřejné zakázky. Tato zadávací podmínka je povinnou součástí uchazečem
předkládaného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Svolení k užití systému příspěvkovými organizacemi
V nabídce musí být doloženo čestné prohlášení uchazeče a všech jeho
subdodavatelů, jímž se zaváží poskytnout zadavateli svolení k užívání
rozšířeného systému, resp. těch jeho částí, které podléhají licenčním ujednáním,
pro potřeby příspěvkových organizací zřízených zadavatelem (již existujících i
zřízených v budoucnosti), a to bez jakékoli úhrady nad rámec nabídkové ceny.
Tato zadávací podmínka je povinnou součástí uchazečem předkládaného návrhu
smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky s těmito dílčími kritérii a jejich váhami:
Kritérium č. 1 „Nabídková cena“
- váha 35 %
Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.
Kritérium č. 2 „Navržené metody organizace a řízení veřejné zakázky“
- váha 25 %
Nabídky budou hodnoceny zejména s ohledem na navrženou metodu organizace
projektu, procesy komunikace mezi členy realizačního týmu a ostatními
zainteresovanými subjekty, nároky na součinnost zadavatele a příspěvkových
organizací, přístup uchazeče k řízení kvality, řízení rizik a řešení problémů.
Kritérium č. 3 „Sankce - způsob a úroveň zajištění závazků dodavatele“ - váha 25 %
Nabídky budou hodnoceny zejména s ohledem na způsob zajištění řádného
provedení předmětu plnění veřejné zakázky, dále rozsah a výši sankcí za
nedodržení smluvních termínů (např. doby přerušení provozu systému při
přechodu na rozšířený systém, lhůty pro zprovoznění rozšířeného systému),
rozsah a výši sankcí souvisejících se zárukou ochrany informací, údajů a dat,
rozsah a výši sankcí za nedodržení dalších smluvních podmínek, záruční
podmínky, parametry záručního servisu, způsob zajištění služby hot-line.
Kritérium č. 4 „Lhůta plnění a podmínky přechodu na rozšířený systém“ - váha 15 %
Nabídky budou hodnoceny zejména s ohledem na časový harmonogram plnění
zakázky, časové vazby jednotlivých fází projektu (s přihlédnutím k jednotlivým
příspěvkovým organizacím) a jejich reálnost, dobu realizace veřejné zakázky,
bezpečnost a spolehlivost přechodu na rozšířený systém a další podmínky s tím
související.
4. o požadavku na poskytnutí jistoty uchazeči dle § 67 odst. 1 zákona ve výši 1 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
5. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání
(podle § 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
2. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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obálek

3.
4.
5.
6.
7.

Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru
Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. JUDr. Milan Franc, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
4. Ing. Pavla Šimáková, vedoucí oddělení účetnictví
5. Ing. Hana Frýdová, odbor informatiky a organizačních věcí
6. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
7. Mgr. Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury
C)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucím investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony zadání
veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na
přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2008

Usnesení č. 7/113R/2008
Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Gymnázium Roudnice n. L. – REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplni otvorů“
Rada Ústeckého kraje po projednání

A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Gymnázium
Roudnice n.L. – REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium
Roudnice n.L. – REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů“

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), nevyloučit žádného uchazeče z další účasti v užším
řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění o přidělení veřejné zakázky „Gymnázium Roudnice n.L. – REKO
sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů“ uchazeči Stavební a obchodní
společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ: 25014111, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 23 970 040,00 Kč bez DPH, 28 524 348,50 Kč včetně DPH
Termín plnění: 26 týdnů
Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 30 000,00 Kč
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy
Termín: 5. 7. 2008
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2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 5. 7. 2008

Usnesení č. 8/113R/2008
Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na
služby na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem „Získávání dotací z fondů EU“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 1 na plnění veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 3 na plnění veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
B) rozhodla
1. Podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
RENARDS, s.r.o., Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČ: 25327275, protože:
I. Uchazeč předložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu za oblasti B. a C. předmětu
zakázky
Zákon v ust. § 77 odst. 1 stanoví, že při posouzení uchazečů z hlediska splnění
zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je přitom výběr jediného
uchazeče k poskytování v podstatě tří druhů služeb specifikovaných v bodu 3. pod písm.
A až C zadávacích podmínek, přičemž v zadávacích podmínkách bylo jasně stanoveno,
že v rámci dílčího kritéria Nabídková cena bude hodnocena výše cen nabízených
dodavateli v rámci jednotlivých subkritérií. Dopředu a závazným způsobem tak bylo
uchazečům známo, jakým způsobem bude cena hodnocena.
Otázkou nepřiměřeně nízké nabídkové ceny je tudíž třeba se zabývat u každé shora
uvedené jednotlivé části nabídkové ceny dle stanovených dílčích subkritérií, neboť
v opačném případě by stanovení dílčích subkritérií postrádalo smysl, jakož by
postrádalo smyslu i trvání zadavatele na ocenění všech projektů. Ust. § 77 zákona
hovoří o mimořádně nízké nabídkové ceně za veřejnou zakázku, přičemž v daném
případě budou jednotlivé veřejné zakázky teprve zadávány formou prováděcích smluv,
resp. tyto budou uzavírány k jednotlivým projektům dle ust. § 92 odst. 1 písm. a)
zákona. Pokud by nebylo možné hodnocení výše nabídkové ceny (ve smyslu zda není
nepřiměřeně nízká) dle stanovených subkritétrií, vedlo by to k absurdnímu závěru, kdy
by zakázky na jednotlivé projekty mohly být zadávány např. za cenu ve výši 0,0119 Kč
včetně DPH. Při akceptaci zadávání zakázek za takovouto cenu by samozřejmě
v konečném důsledku ztratilo své opodstatnění dílčí hodnotící kritérium „Zajištění práv
zadavatele“, když dle zadávacích podmínek je výše smluvních pokut odvislá od ceny za
služby poskytované dodavatelem na základě každé jedné příslušné prováděcí smlouvy a
výše sankcí je tak závislá na nabídkové ceně dílčích plnění. Účelem zákona o veřejných
zakázkách je nepochybně i zajištění hospodárného nakládání s veřejnými prostředky,
které měl zadavatel dle zadávacích podmínek v úmyslu naplnit. Tato skutečnost zcela
nepochybně vyplývá ze stanovení subkritérií v rámci nabídkové ceny sledující
poskytování prostředků za skutečně poskytnutá plnění. Zadavatel naopak nestanovil, že
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bude hradit paušální cenu bez ohledu na realizované či nerealizované jednotlivé
projekty, což by bylo v rozporu s výše uvedeným požadavkem na hospodárné nakládání
s veřejnými prostředky.
II. Uchazeč nedodržel závazné podmínky zadávacího řízení
V zadávacích podmínkách je v čl. 12 výslovně uvedeno, že žadatel je povinen ve své
nabídce ocenit všechny Projekty a v případě, že tak neučiní, bude jeho nabídka
vyřazena. Ust. § 76 odst. 1 věta první zákona stanoví: „Hodnotící komise posoudí
nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d).“ Druhá věta téhož ustanovení pak
výslovně stanoví: „Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.“
Jestliže si tedy zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil striktní podmínku, že
žadatel je povinen ve své nabídce ocenit všechny projekty a v případě, že tak neučiní,
bude jeho nabídka vyřazena, a žadatel některé projekty neocenil (resp. u nich uvedl
nulu), nesplňuje nabídka požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách ve
smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona.
Uchazeč vůbec neocenil tyto Projekty v části B. Příprava žádostí a související
dokumentace:
a) Labe, Křešice, zvýšení ochrany obce hrázemi
b) Realizace ÚSES v oblastech s nízkou lesnatostí
c) Ústecký kraj, Ústí nad Labem, D8-Výstavba obchvatu Strážky- Ústí nad Labem,
silnice č. II/528
d) Centrum humanitních studií a dějin holocaustu v Terezíně.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem s názvem "Získávání dotací z fondů EU“
uchazeči: Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, tvořenému dodavateli Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 60279524; ROPRO a.s., Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27888941; Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 27691845, a to za podmínek
obsažených v nabídce.
C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavření rámcové smlouvy s vybraným uchazečem a
podepsání této smlouvy
Termín: 30. 6. 2008
2.

Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření rámcovou smlouvu na plnění
veřejné zakázky s vybraným uchazečem a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 9/113R/2008
Dohody o partnerství k projektům do 2. výzvy Regionálního operačního programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o uzavření dohod o partnerství s partnery projektu, kterými jsou:
1. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace pro projekt: „Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba
vzdělávacího centra“ (dřívější název školy Integrovaná SŠ energetická, Chomutov)
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2. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace pro projekt: „VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a
zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – Vědomice“
3. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace pro projekt:
„Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy“
4. Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
pro projekt: „SŠ technická, Most, Víceúčelový areál volnočasových služeb
(sportoviště)“
5. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace pro projekt: „Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce
budovy“
6. Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace pro projekt: „Dětský
domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty“
7. Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace pro projekt: „Psychiatrická
léčebna Petrohrad – ergoterapie“
8. Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace pro projekt: „Ústav
sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního
prostoru budovy č. 2“
9. Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace pro
projekt: „Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení
rekonstrukce pavilonu A a B“
10. Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace pro projekt: „Domov důchodců,
p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu“
11. Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace pro projekt: „Oblastní muzeum
v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“
12. Město Roudnice nad Labem, Obec Řehlovice a Městys Peruc pro projekt: „Ústecký
kraj - Po stopách praotce Čecha“
13. Národní památkový ústav - ú.o.p. v Ústí nad Labem pro projekt: „Ústecký kraj Informační systém na pozemních komunikacích (hnědé tabule)“
14. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (jako partner i žadatel) pro projekty:
- Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcova – Teplice – silnice
II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258 (podání do ROP schváleno
v ZÚK 6. 2. 2008, č. usnesení 28/24Z/2008)
- Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště –
Rusová, silnice II/224 (podání do ROP schváleno v ZÚK 6. 2. 2008, č. usnesení
- 28/24Z/2008)
- Ústecký kraj, Děčín, Rekonstrukce v úseku II/263 – Č. Kamenice – Chřibská –
Rumburk – Jiříkov (projekt podává SÚS ÚK, schválení spolufinancování v RÚK
23. 1. 2008, 37/103R/2008)
B) rozhodla
o zrušení dohod o partnerství s partnerem a také žadatelem projektu Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, které byly nedílnou součástí projektové žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 (ROP), prioritní osa 3
Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
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regionálního a nadregionálního významu k projektům a které byly schváleny v RÚK 13. 2.
2008, č. usnesení 40/104R/2008:
-

Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcova – Teplice – silnice II/254,
I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258

-

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová,
silnice II/224

-

Ústecký kraj, Děčín, Rekonstrukce v úseku II/263 – Č. Kamenice – Chřibská –
Rumburk – Jiříkov

C) ukládá
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít partnerské dohody k projektům
dle bodu A).
Termín: 30. 5. 2008
2. vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucímu odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Ing.
Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče PhDr. Petru Novákovi,
CSc. a vedoucímu odboru evropských projektů Ing. Jiřímu Hubkovi zajistit činnosti
vyplývající z partnerských dohod mezi Ústeckým krajem, partnery projektů.
Termín: 31. 12. 2015
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