
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 60. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 28.01.2019 
od 14:32 hodin do 14:42 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/60R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 60. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Ing. Miroslava Andrta
Ing. Ladislava Drlého

Usnesení č. 002/60R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 60. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/60R/2019
4.1 Zahraniční služební cesta do Sultanátu Omán ve dnech 20. – 29. 3. 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast Mgr. Bc. Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě 
do Sultanátu Omán v termínu 20. 3. – 29. 3. 2019.

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu Odboru kancelář hejtmana, zabezpečit jeho účast na 
zahraniční služební cestě.
Termín: 20. 3. 2019
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Usnesení č. 004/60R/2019
19.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ zadávané 
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
4. Návrhy smluv z nabídky vybraného dodavatele veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele STRABAG Rail a.s., 
Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČO: 25429949 a o uzavření smluv o dílo na 
stavební práce prováděné na objektech v majetku Ústeckého kraje a třetích osob a v majetku 
Statutárního města Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společném postupu zadavatelů 
při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce křižovatky ulic 
Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ a to s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 31 887 947,52
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 38 584 416,50
Termín plnění v týdnech od předání staveniště: 41

Podíl ÚK v Kč bez DPH: 24 135 190,96
Podíl ÚK v Kč včetně DPH: 29 203 581,06
Podíl Statutárního města Ústí nad Labem v Kč bez DPH: 7 752 756,56
Podíl Statutárního města Ústí nad Labem v Kč včetně DPH: 9 380 835,44

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem na stavební práce prováděné na objektech v majetku Ústeckého kraje a majetku 
třetích osob v souladu se Smlouvou o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x 
Majakovského, ÚL“.
Termín: 28. 2. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem na stavební práce prováděné na objektech v 
majetku Ústeckého kraje a majetku třetích osob v souladu se Smlouvou o společném postupu 
zadavatelů při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
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křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ a předložit ji k podpisu 
hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a 
informací podle § 122 odst. 3 zákona
Termín: 20. 2. 2019
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