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Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru PRI

Název návrhu:

Dodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2437/2015, uzavřené dne 13.7.2015, 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, za účelem společného postupu při 
zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb, dle přílohy č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup kancelářských potřeb pro 
rok 2015 - 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické 
realizace veřejné zakázky až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 2016“.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2438/2015, uzavřené dne 13.7.2015, 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, za účelem společného postupu při 
zadávání veřejných zakázek na dodávky hygienických potřeb, dle přílohy č. 2.

Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup hygienických potřeb pro 
rok 2015 - 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické 
realizace veřejné zakázky až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“.



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor řízení projektů a investic, úsek veřejných zakázek

Na základě usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2015 č.usn. 
173/7/6/2015, byly uzavřeny smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejných 
zakázek na dodávky kancelářských a hygienických potřeb.
V návaznosti na rozhodnutí, že pro zadání obou veřejných zakázek bude použit postup dle zákona s 
využitím elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek, zajistil odbor řízení projektů a 
investic, úsek veřejných zakázek, v souladu s vnitřním předpisem č. 9/2012, uzavření příkazních 
smluv č. smlouvy SML/2441/2015 a č. smlouvy SML/2442/2015, na jejichž základě je zajištěna 
externí administrace obou zadávacích řízení s využitím elektronického nástroje, kterým bude 
provedena elektronická aukce.

Ihned po uzavření výše uvedených příkazních smluv byla externím administrátorem zahájena, ve 
spolupráci s věcnými gestory, sumarizace požadavků na předmět plnění a příprava zadávací 
dokumentace. Vzhledem k tomu, že si sumarizace požadavků jednotlivých členů sdružení vyžádala 
vyšší časovou náročnost, příprava zadávacího řízení se tedy posunuje, kdy aktuálně je ve fázi 
schvalování zadávacích podmínek jednotlivými členy sdružení. Předpoklad zahájení výběrových 
řízení je v lednu 2016.

V návaznosti na výše uvedené je nutno uvést do souladu se skutečností název obou veřejných zakázek.

Důvodová zpráva:

Viz informace ve vyjádření dotčeného odboru.

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


