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Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ivana Pinkasová, vedoucí odboru PRI
Bohdana Kalincová, Bc.

Název návrhu:

Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné 
zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 a 2017

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 zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na 
období 2016 a 2017, a za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle přílohy č. 1 
(„Smlouva o vzniku společnosti“)

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, úsek veřejných zakázek

V návaznosti na blížící se termín konce platnosti aktuálních smluv s dodavatelem el. energie k 
31.12.2015 a schválený záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených a 
ovládaných organizací (usn. ZM č. 173/7/6/2015), 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 zadávacího řízení na návazné 
zajištění dodávek energií.

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 společně 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 el. energie 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.

Aktuální smlouva na dodávky elektrické energie bude s vybraným dodavatelem uzavřena na období 2 
let. 

Uzavření Smlouvy o vzniku společnosti schválila Rada města Přerova usnesením č. 528/21/6/2015 na 
své 21. schůzi konané dne 25.6.2015.
Účastníky schválené smlouvy byly všechny příspěvkové a všechny zřízené společnosti.
V rámci aktuálního návrhu „Smlouvy o vzniku společnosti“ byla z návrhu, na základě upřesňování 
údajů k požadavkům na dodávky el. energie, vyjmuta Přerovská rozvojová, s.r.o. s odůvodněním 
odboru MAJ, odd. bytové správy, že výše uvedená společnost nedisponuje žádným vlastním 
odběrným místem na elektřinu; sídlo společnosti je v budově, kde je odběrné místo hlášeno na 
Statutární město Přerov. Tím, že na sebe společnost nemá hlášen žádný odběr elektřiny, ztrácí její 
účast ve sdružení zadavatelů opodstatnění.

Přílohy:
Příloha č.1 „Smlouva o vzniku společnosti“ - Zajištění dodávek elektrické energie na období 2016 a 
2017


