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14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2017

Pořadí jednání č. 14
Zahájení centrálního nákupu prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizaci e-
aukcí „Centrální nákup průmyslových automatických praček“ prostřednictvím e-
aukce pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí“

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. způsob nákupů v rámci veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím nástroje 
PROebiz PARK, určeného pro realizaci elektronických aukcí na období 19. 07. - 31.  12. 
2017 pro příspěvkové organizace z rezortu sociálních věcí zřizovaných Libereckým 
krajem, formou centralizovaného zadávání analogicky dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

2. vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupů 
formou elektronické aukce,

s o u h l a s í

1. se zmocněním Marka Pietera, náměstka hejtmana, řízení resortu dopravy. investic a 
veřejných zakázek, k podepisování smluv o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání nákupů formou elektronické aukce mezi Libereckým krajem 
jakožto centrálním zadavatelem na straně jedné a příspěvkovými organizacemi z resortu 
sociálních věcí, zřizovanými Libereckým krajem, jakožto pověřujícími zadavateli na 
straně druhé,

2. s realizací elektronických aukcí prostřednictvím oddělení veřejných zakázek Libereckého 
kraje s tím, že Rada Libereckého kraje bude o výsledcích elektronických aukcí následně 
informována formou písemné informace,

3. v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 se zahájením centrálního nákupu prostřednictvím 
nástroje PROebiz Park pro realizaci e-aukcí „Centrální nákup průmyslových 
automatických praček“ 
a) pro Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
b) pro Domov a centrum aktivity, příspěvková organizace
c) pro Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
d) pro Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

a  u k l á d á

1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit 
plnou moc a zajistit podpisy smluv o společném postupu zadavatelů,

Termín: 10. 09. 2017

2. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit 
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.

Termín: 10. 09. 2017


