Rada Ústeckého kraje

Usnesení
z 109. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 17. 7. 2012 od 9:18 hodin do 9:40 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/109R/2012
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 109. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Mgr. Jana Čermáka
2. Ing. Petra Jakubce

Usnesení č. 2/109R/2012
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 109. schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 – 2012

Usnesení č. 3/109R/2012
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci k bodu programu 4 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady
Ústeckého kraje

Usnesení č. 4/109R/2012
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 11/SML 2589 v rámci projektu „Propagace
rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/30Z/2012 ze dne 27.6.2012 o
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/SML 2589 ze dne 30.12.2011, uzavřené se
společností Rema Média s.r.o., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Ing. Pavlu Koudovi, náměstku a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, podepsat Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/SML 2589 dle tohoto usnesení.
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Termín: 25. 7. 2012
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré další úkony vedoucí k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
11/SML 2589 dle tohoto usnesení a předložit jej k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 20. 7. 2012

Usnesení č. 5/109R/2012
Nové vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování analýz
výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty“ – část A, formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Stanovisko Centra pro regionální rozvoj ČR na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty“, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.

B) revokuje
usnesení č. 37/103R/2012 ze dne 9.5.2012 v části B)
- v zadávacím řízení „Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část
A – „Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií“,
1. podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče BERMAN GROUP
– služby ekonomického rozvoje, s.r.o.
tak, že ruší
vyloučení uchazeče BERMAN GROUP – služby ekonomického rozvoje, s.r.o., Semín
107, 535 01, pošta Přelouč, IČ: 25924206, z důvodu, ž nabídka uchazeče neobsahuje
závazek na předložení zobrazení seznamů VaVaI subjektů graficky ve formě mapy
v podrobnostech uvedených v zadávací dokumentaci a dále, že nabídka nebosahuje
závazek uchazeče k plnění požadavků zadavatele uvedených v části „Další požadavky
zadavatele“
a dále v části
2. podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona, o výběru nabídky uchazeče a o předělení
zakázky uchazeči Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o.
tak, že ruší
rozhodnutí o výběru nabídky uchazeče a přidělení zakázky uchazeči Sykora Swiss
Consulting CZ s.r.o., Vítězslava Nezvala 2480, Most, PSČ 434 01, IČ: 62740849, a
to za těchto podmínek uvedených v nabídce:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH 1 560 000,- Kč
C)

schvaluje
- Novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty“, Část
A – „Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií“

D)

rozhodla
- v zadávacím řízení „Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty“
část A - „Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií“ podle ustanovení §
81 odst. 1 písm. b) zákona, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a o přidělení zakázky uchazeči:
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BERMAN GROUP – služby ekonomického rozvoje, s.r.o., Semín 107, 535 01 pošta
Přelouč, IČ: 25924206, a to za těchto podmínek uvedených v nabídce:
celková nabídková cena v Kč bez DPH
825 000,00 Kč
E)

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.
Termín: 20. 8. 2012
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména odeslat
dopisy s informací o rozhodnutí zadavatele dotčeným uchazečům a připravit k uzavření
smlouvu s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 15. 8. 2012

Usnesení č. 6/109R/2012
Různé
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu termínu jednání Rady Ústeckého kraje dne 8. 8. 2012 na nový termín 7. 8. 2012

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/109R/2012

–

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/SML 2589
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Příloha č. 1 k usnesení č. 4/109R/2012

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele:

11/SML 2589

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 11/SML 2589
uzavřené dne 30.12.2011 dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jana Nedrdová
E-mail/telefon: nedrdova.j@kr-ustecky.cz / 475 657 944
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
a
Zhotovitel:
Rema Média s.r.o.
Sídlo:
Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6, Břevnov
Jednající:
Petrem Fenclem, jednatelem
Kontaktní osoba: Milan Böhm
E-mail/telefon: bohmmilan@atlas.cz / 608 33 29 72
IČ:
24182460
DIČ:
CZ24182460
Bank. spojení: Komerční banka Praha 6
číslo účtu: 107-489970247/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka
186361
Podnikateli byl vydán živnostenský list č.j. MCP 087601/2011 Úřadem městské části Praha 6
dne 14.9.2011
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11/SML 2589 (dále také
„Smlouva“) uzavřené mezi stranami dne 30.12.2011 (dále jen
„Dodatek“)
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Preambule
1.

Zastupitelstvo Objednatele svým usnesením č 32/30Z/2012 ze dne 27.6.2012
• rozhodlo o předčasném ukončení projektu č. CZ.1.09/4.3.00/37.00871
„Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“
(„Projekt“), který měl být podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad
• uložilo náměstku hetmanky Objednatele zajistit předčasné ukončení smluv
uzavřených v souvislosti s realizací projektu.

2.

S ohledem na tuto skutečnost se strany dohodly na předčasném ukončení této
Smlouvy a tomu odpovídajícímu zúžení předmětu díla, které je specifikováno
v nově znějících Přílohách č. 4. a 5. Smlouvy.

3.

Strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí částku 18.790.000,- Kč bez DPH
s tím, že konkrétní celková cena díla bude odpovídat skutečně provedeným pracím a
činnostem zhotovitele a jednotkovým nákladům uvedeným v nově sjednané Příloze č.
4 této Smlouvy.
I.

S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na následujících změnách a
doplněních níže specifikovaných ustanovení Smlouvy:
1.

Druhá věta ustanovení čl. I., odst. 3, písmeno a. (Mediální kampaň) Smlouvy se ruší
bez náhrady.

2.

První věta ustanovení článku II., odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se
následující větou, které zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.9.2012.

3.

Stávající ustanovení článku III., odstavce 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se
následujícím novým zněním:
„Celková cena díla nepřekročí částku 18.790.000 Kč (slovy: osmnáct miliónů sedm
set devadesát tisíc korun českých) bez DPH a 22.548.000 Kč (slovy: dvacet dva
miliónů pět set čtyřicet osm tisíc korun českých) s DPH. Konkrétní celková cena díla
bude odpovídat skutečně provedeným pracím a činnostem zhotovitele a jednotkovým
nákladům uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy.“
II.

1. Strany se dohodly, že ke dni podpisu tohoto Dodatku se ruší stávající znění Přílohy č. 4 a
5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy.
2. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek je uzavření na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 27.6.2012.
III.
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,
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními
stranami.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Praze dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Objednatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Zhotovitel
Rema Média s.r.o.
Petr Fencl, jednatel

Přílohy (nově sjednané):
Příloha č. 4: Položkový rozpočet díla
Příloha č. 5. Detailní harmonogram a specifikace plnění Propagační kampaně
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Projekt "Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji"
Příloha č. 4
POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENY PŘEDMĚTU DÍLA
cena celkem bez
jednotka počet jednotek DPH
18 789 900
14 572 000

Položka
cena za jednotku
Kapmaň celkem bez DPH
1. Outdorová kampaň
1.1. promítání spotů ( výroba je zahrnuta v
1,20 promítání
11 151 667
položce)
1.2.zpracování a promítání aktualit
0,43
0
2 767 441
2. Tištěná kampaň
2.1. zpracování článků
10 000 kampaň
2
2.2. pořízení fotogafií
4 500 kampaň
2
2.3. inzerce v deníku
355 250 inzerát
2
2.4. inzerce v suplementech
196 500 inzerát
1
2.5. inzerce v časopisech pro ženy I.
101 000 inzerát
2
2.5. inzerce v časopisech pro ženy II.
65 000 inzerát
2
2.6. zpracování letáku A3
2.6.1. zpracování textů
20 000 soubor
0
2.6.2. překlady
500 hod
0
2.6.3. pořízení fotografií
řešeno v položce 2.2.
2.6.4. grafické zpracování ( max. 3 návrhy)
2.6.5. tisk letáku
3. Internetová kampaň
3.1.pasportizace
3.2.technické zpracování stránek
3.3.mapové podklady
3.4.mapové aplikace
3.5.grafika
3.6. 3D modely
3.7. 3D školení pracovníků

500 hod.
2 kus
800
600
500
800
460 000
1000
zdarma
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Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
soubor
Kč/hod
Kč/hod

0
0
737
800
541
591
1
677
zdarma

13 382 000
1 190 000
1 268 000
20 000
9 000
710 500
196 500
202 000
130 000
0
0
0
0
0
0
2 949 900
589 600
480 000
270 500
472 800
460 000
677 000
0

Projekt "Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji"

Příloha č. 5

Detailní harmonogram a specifikace plnění Propagační kampaně

Kampaň 1:

Nabídka v rekultivovaném a revitalizovaném území v zimě

Termín plnění:

31.3.2012

Outdoorová kampaň (část 1 Zadávací dokumentace):
- počet vyrobených TV spotů:

2

Tištěná kampaň (část 2 Zadávací dokumentace):
- počet zpracování textu inzerátu ke kampani
- počet uveřejnění inzerátu v médiích
- média: MF Dnes
Svět ženy
Blesk pro ženy
TV Magazín

1
4
1
1
1
1 – uveřejněno, ale nefakturováno
(chybný logolink)

Kampaň 2:

Ojedinělosti a specifika Ústeckého kraje (výměna kampaní mezi 2 a 4)

Termín plnění:

30.9.2012

Outdoorová kampaň (část 1 Zadávací dokumentace):
- počet vyrobených TV spotů:

2

Tištěná kampaň (část 2 Zadávací dokumentace):
- počet zpracování textu inzerátu ke kampani
- počet uveřejnění inzerátu v médiích
- média: MF Dnes
Svět ženy
Blesk pro ženy
TV Magazín

1
4
1
1
1
1

Kampaň 3:

ruší se

Kampaň 4:

ruší se

Počet promítaných spotů v kampani 1 – 2:
Počet vyrobených aktualit v kampani 1 – 2:
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11 151 667
28

Počet odvysílaných aktualit v kampani 1 – 2:

2 767 441

Internetová kampaň (část 3 Zadávací dokumentace):
Termín plnění:

30.09.2012

Části díla:
......737.... hodin
3.1.Pasportizace dat
věcný popis plnění:
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace vyjma uvedení popisu cílů a
okolí, fotografií a akcemi v okolí.
3.2.Technické zpracování stránek
......800.... hodin
věcný popis plnění:
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3.3.Mapové podklady
.......541... hodin
věcný popis plnění:
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace vyjma zanesení GPS souřadnic
liniových tras.
3.4.Mapová aplikace
........591.. hodin
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace vyjma provedení průletů trasami.
3.5.Grafika
.....1...... soubor
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace.
........677.. hodin
3.6. 3D modely
Plnění bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace. V plném 3D rozsahu bude
zrealizován jeden cíl.
3.7. školení pracovníků

......5.... hodin
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