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15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2018

Pořadí jednání č. 74
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Vítkovice - Na 
Starém Mlýně“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Vítkovice - Na Starém 
Mlýně“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

j m e n u j e

1) komisi pro otevírání obálek ve složení:
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
náhradník: Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace,
náhradník: Jan Masopust, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,

2) hodnotící komisi ve složení:
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
náhradník: Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace,
náhradník: Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Milan Holeček, silniční technik, 
náhradník: Ing. Martina Dvořáková, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Michal Ottis, zástupce klubu KSČM,
náhradník: Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj, 
náhradník: Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,

s c h v a l u j e
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1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,

2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4694/2018

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázkách, v platném znění,

Termín: 10. 09. 2018

2. Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 
práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící 
komise Michalu Ottisovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Františku Peškovi. 
Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.,

Termín: 31. 12. 2018

3. Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 
práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící 
komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena 
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.

Termín: 31. 12. 2018


