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15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.09.2017

Pořadí jednání č. 112
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé 
expozice Pro horolezce neexistují hranice“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé 
expozice Pro horolezce neexistují hranice“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

j m e n u j e

a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Květa Vinklátová, člen rady kraje,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,

b) hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 
regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, 
správy majetku a informatiky ,
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově, p. o.
náhradník PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., zástupce ředitelky Muzea Českého ráje v 
Turnově, p. o.,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů,
MgA. Ondřej Tobola, zhotovitel projektové dokumentace,
náhradník MgA. Radim Babák, zhotovitel projektové dokumentace,

s c h v a l u j e

1. text „zadávací dokumentace“,

2. závazný návrh smlouvy o dílo a kupní stavby č. OLP/2429/2017

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění.

Termín: 31. 10. 2017


