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Pořadové číslo: 22/6

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 30.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 
10. 2. 2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy
Bc. BOHDANA KALINCOVÁ, referent úseku veřejných zakázek

Název materiálu:

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné 
zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem společného 
postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací, jejímž cílem 
má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek 
specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy („Smlouva o vzniku 
společnosti“)

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova doporučuje návrh usnesení schválit.

Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek

Odbor vnitřní správy, úsek veřejných zakázek doporučuje návrh usnesení schválit.

Důvodová zpráva:

V návaznosti na blížící se termín konce platnosti „Rámcové smlouvy o službách elektronických 
komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství“, č. SML-
MMPr/379/2012, odbor vnitřní správy Magistrátu města Přerova upozornil na potřebu zadání nové 
veřejné zakázky, resp. realizaci zadávacího řízení na poskytovatele služeb mobilního operátora.
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Aktuální smlouva je s dodavatelem služeb uzavřena, resp. zadávací řízení veřejné zakázky na 
stávajícího poskytovatele služeb bylo realizováno na základě zájmu Statutárního města Přerova, jeho 
příspěvkových organizací a organizací městem zřízených, o dosažení úspor plynoucích ze spojení 
organizací a dosažení vyššího poptávkového objemu.

Vzhledem k tomu, že úspor bylo předchozí soutěží dosaženo a všichni účastníci sdružení potvrdili 
zájem o shodný postup při nově připravovaném zadání veřejné zakázky, byla odd. právním připravena 
podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aktuální „Smlouva o vzniku společnosti“ 
(viz. příloha č.1 důvodové zprávy), která byla poskytnuta všem účastníkům stávajícího sdružení 
k vyjádření.

Všechny příspěvkové a zřízené organizace podmínky společného postupu odsouhlasily a účast, 
a společný postup v připravovaném zadávacím řízení, potvrdily.

Subjekty, se kterými bude výše uvedená smlouva uzavřena, jsou uvedeny v Příloze č.1 důvodové 
zprávy této předlohy - návrhu „Smlouvy o vzniku společnosti“.

K jednání a úkonům souvisejícím se zadáním veřejné zakázky a správou společných věcí za sdružení 
zadavatelů a společnost pověřují účastníci smlouvy Statutární město Přerov.

Rada města Přerova, na své 84. schůzi konané dne 29.1.2014, postup společného zadání výše 
uvedené veřejné zakázky projednala a schválila, a svým usnesením č. 3116/84/5/2014 doporučuje 
Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o společném postupu veřejných 
zadavatelů při zadání veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a to za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb 
elektronických komunikací, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele, včetně uzavření 
příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy („Smlouva o vzniku společnosti“)

Smluvní strany se, podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle čl. V Smlouvy o vzniku společnosti, považují pro účely tohoto zákona za 
jednoho zadavatele. Vzhledem k této skutečnosti se dohodly, resp. navrhly následující složení 
hodnotící komise (komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů):

Člen komise: Organizace/útvar: Náhradník člena: Organizace/útvar:

Bc. Václav Zatloukal člen RM města Přerova Mgr. Přemysl Dvorský, 
Ph.D.

člen RM města Přerova

Mgr. Josef Kulíšek náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora

Ing. Pavel Cimbálník ředitel Městské knihovny 
v Přerově

Jitka Štiborová zástupce ředitele, vedoucí 
útvaru knihovních a 
informačních služeb

Josef Hrbáček SSMP, p.o. Mgr. Jaromír Odstrčil SSMP, p.o.

Ing. Miroslava 
Švadlenková

TSMP, s.r.o. Ing. Radek Koněvalík TSMP, s.r.o.

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace

Bc. Bohdana Kalincová úsek veřejných zakázek Ing. Alena Řihošková úsek veřejných zakázek

Přílohy:
Příloha č.1 „Smlouva o vzniku společnosti“


