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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017

Pořadí jednání č. 73
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. 
o. – rekonstrukce sprch Martinovo údolí“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. –
rekonstrukce sprch Martinovo údolí" ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu

s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

j m e n u j e

     a) komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Břicháčková Miloslava, oddělení investic, investiční technik – rozpočtář,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic
Ing. Veselá Naďa, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník: Bc. Požická Kateřina, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky, 
evidence nemovitého majetku, granty,
Bc. Zita Stankovská, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Zítková Vladimíra, odborný zaměstnanec oddělení veřejných 
zakázek,

     b) hodnotící komisi ve složení:
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu 
ekonomiky, správy majetku a informatiky
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 
veřejných zakázek
Ing. Veselá Naďa, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník: Bc. Požická Kateřina, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky, 
evidence nemovitého majetku, granty,
Ing. Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková 
organizace,
náhradník: Helena Rampouchová, vrchní sestra,
Ing. Břicháčková Miloslava, oddělení investic, investiční technik – rozpočtář,
náhradník: Ing. Šormová Vlasta, vedoucí oddělení investic,

s c h v a l u j e

     a) text „Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací 
dokumentace“,

     b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4529/2016,

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

Termín: 31. 01. 2017


