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16. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 26.06.2017

Pořadí jednání č. 16
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu 
budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení veřejné zakázky „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 
832/24 Liberec“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického 
dozoru investora pro pozemní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

     1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání 
veřejných zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky 
zadávané v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání 
obálek pouze ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,

     2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním 
systému - DNS“,

     3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2179/2017,

j m e n u j e

     1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí 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 rezortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, 
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu 
ekonomiky, správy majetku a informatiky,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Miloslava Břicháčková, pozice investiční technik – rozpočtář,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník: Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
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náhradník: Ing. Andrea Klimečková, finanční referent,

a  u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, 
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Termín: 31. 07. 2017


