Z á p i s č. 17
ze 17. mimořádného zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 25. 7. 2022
Přítomno

7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Iveta Kavanová

Omluveni

Martin Půta, Ing. Dan Ramzer

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták, Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

17. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek
hejtmana, v 9.00 hodin. Omluvil nepřítomnost Martina Půty a Ing. Dana Ramzera.
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Jiří Ulvr a Ing. Jan Sviták, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Bc. Ivetu Kavanovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „Centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu“ –
„Kategorie I. – Elektrická energie - NN“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy
nemovitého
majetku

3.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „Centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu“ –
„Kategorie II. – Zemní plyn - MO“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy
nemovitého
majetku

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, Ing. Sviták o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu“ – „Kategorie I. – Elektrická energie - NN“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Miklík k předloženému materiálu, a i k následujícímu sdělil, že budou upraveny po
projednání. Důvodem je, že se do dynamického systému přihlásil další dodavatel, který nabízí
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jak plyn, tak elektřinu. Během dnešního dne budou znovu vyzváni účastníci zařazení do
dynamického nákupního systému, zda budou souhlasit se zkrácenou lhůtou 3 dnů nebo zda
bude lhůta 10 dnů. Na základě této úpravy požádal i o svolání mimořádné rady kraje na pátek
29. 7. 2022 od 10 hodin. Dále požádal Mgr. Šťastnou o vysvětlení úpravy obchodních
podmínek, které se budou upravovat v obou materiálech.
Mgr. Šťastná sdělila, že účastníci budou předkládat své smlouvy a vyhrazenou změnu závazku
si definuje do zadávacích podmínek zadavatel tak, aby vše bylo v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1218/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu“ – „Kategorie I. – Elektrická energie - NN“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie I. – Elektrická energie – NN“ v rámci dynamického
nákupního systému „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS“ dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
náhradník: Martin Půta, hejtman,
Ing. Vratislav Ondráček, energetický a BIM manažer,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. René Havlík, ředitel úřadu,
náhradník: Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
schvaluje
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 3

pro

7

proti

0

2

zdržel se

0

byl přijat
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3. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu“ – „Kategorie II. – Zemní plyn - MO“
Ing. Sviták nechal u tohoto materiál hlasovat, jelikož diskuze proběhla u bodu č. 2 hromadně.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1219/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu“ – „Kategorie II. – Zemní plyn - MO“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Kategorie II. – Zemní plyn - MO“ v rámci dynamického nákupního
systému „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS“ dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
náhradník: Martin Půta, hejtman,
Ing. Vratislav Ondráček, energetický a BIM manažer,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. René Havlík, ředitel úřadu,
náhradník: Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
schvaluje
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 4

pro

7

proti

0

3

zdržel se

0

byl přijat
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Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Ing. Sviták, náměstek hejtmana, ukončil
17. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.20 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

………………………………….

Mgr. Jiří Ulvr

…………………………………

……………………..……………..……

Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje

Liberec 26. 7. 2022
zapsala Bc. Iveta Kavanová
4

