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2./V MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO
KRAJE DNE 19.12.2016

Pořadí jednání č. 4
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace -
zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské 
vědecké knihovně Liberec“

Rada kraje po projednání

r u š í

usnesení č. 118/V/16/RK v celém rozsahu,

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace -
zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké 
knihovně Liberec“ 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. Blahová Milada, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Zítková Vladimíra, odborný zaměstnanec oddělení veřejných 
zakázek,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Körteltová Martina, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů,

     b) hodnotící komisi ve složení:
Ing. Vinklátová Květa, členka rady kraje, řízení rezortu cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 
veřejných zakázek,
Ing. Loučková Kotasová Radka, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 
regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Volfová Jitka, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu 
ekonomiky, správy majetku a informatiky,
Ing. Blahová Milada, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Körteltová Martina, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI 
fondů,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: Mgr. Damborská Jana, odborný pracovník oddělení kultury,

s c h v a l u j e

     a) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,

     b) text „Zadávací dokumentace“,

     c) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/5078/2016
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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: 06. 01. 2017


