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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 1.6.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Bohdana Kalincová , pověřená vedením Odboru řízení projektů a investic
Blanka Kosičková, Ing.

Název materiálu:

Centralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů města a zřízených 
organizací a schválení smluv o společném postupu při zadání veřejných zakázek na 
dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2015-2016

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených a 
ovládaných organizací

2. ukládá Hospodářskému výboru zahájit přípravu systémového řešení centralizace nákupů

3. schvaluje uzavření smluv 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 zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a 
hygienických potřeb pro rok 2015-2016, a to za podmínek specifikovaných dále v těchto 
smlouvách dle přílohy č. 1 a 2 („Smlouvy o vzniku společnosti“)

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právních jednání 
souvisejících s uzavřením Smluv o vzniku společnosti, k jejich uzavření a jejich podpisu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, úsek veřejných zakázek

V návaznosti na záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených organizací a 
blížící se termín konce platnosti aktuální „Rámcové smlouvy č. SML/0914/2013 na dodávky 
hygienických potřeb“ a „Rámcové smlouvy č. SML/0795/2013 na dodávky kancelářského materiálu“ 
zajistil odbor PRI, úsek veřejných zakázek aktualizaci smlouvy o vzniku společnosti tak, aby mohla 
být, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
zahájena příprava zadávacích řízení na návazné zajištění dodávek výše uvedeného materiálu.



V návaznosti na záměr systémového řešení centralizace nákupů, bude aktuální smlouva na dodávky 
kancelářských a hygienických potřeb s vybraným dodavatelem uzavřena na období 1 roku tak, aby 
případně nebyl omezen prostor pro zavedení celkového systému centrálních nákupů, který bude 
navržen na základě odborného vyhodnocení možností centralizace nákupů Hospodářským výborem.

Důvodová zpráva:

Cílem centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených a ovládaných organizací je 
zabezpečení maximálních možných úspor při nákupech komodit a materiálu, který město a jednotlivé 
organizace spotřebovávají v rámci zabezpečování svého provozu. 
Cílem je realizovat zadávací řízení na dodávky či služby, příp. stavební práce společně pro více 
zadavatelů z řad subjektů vlastněných nebo ovládaných městem, kdy v součtu odběrů se může jednat o
velké finanční objemy vkládaných finančních prostředků a na to předpokládané nízké ceny 
dodavatelů, kteří v soutěžním prostředí právě objemy nákupů při svých nabídkách zohledňují. Součástí 
výše uvedeného cíle je pak současně zabezpečení efektivního a účelného hospodaření s finančními 
prostředky.

Centralizované zadávání současně předpokládá a umožňuje v oblasti nákupů nasazení elektronizace a 
moderních přístupů, což vytváří platformu pro transparentní a nediskriminační proces zadávání 
veřejných zakázek.

Smlouvy o společnosti jsou ke schválení předkládány na základě ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení).

Pro hodnocení nabídek bude v rámci zadávacího řízení na dodavatele hygienických a kancelářských 
potřeb jako prostředek, v souladu se zákonem, využita elektronická aukce. Pro realizaci zadávacího 
řízení s využitím elektronické aukce bude, v souladu s VP č.9/2012, zajištěn externí administrátor 
veřejné zakázky, který bude disponovat odpovídajícím elektronickým nástrojem a bude odpovědný za 
to, že tento elektronický nástroj, kterým bude elektronická aukce provedena, bude splňovat požadavky 
zákona a vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických 
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se 
certifikátu shody. 

Přílohy:
Příloha č.1 „Smlouva o vzniku společnosti“ - Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2015 -
2016
Příloha č.2 „Smlouva o vzniku společnosti“ - Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2015 -
2016


