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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 11.1.2016

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 1. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru PRI
Ing. Blanka Kosičková, Ing.

Název návrhu:

Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné 
zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

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 poskytovatele hlasových a 
datových služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této 
smlouvě dle přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu

VARIANTA II

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 poskytovatele hlasových a 
datových služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této 
smlouvě dle přílohy č. 2 („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 



souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova doporučuje schválit návrh usnesení ve znění Varianty č. I, dále dle důvodové 
zprávy.

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy, jako věcný garant této veřejné zakázky, doporučuje schválit návrh usnesení ve 
znění Varianty č. 1, dále dle důvodové zprávy.

Odbor řízení projektů a investic, odd.  řízení projektů, veřejných zakázek a dotací

V návaznosti na blížící se termín konce platnosti aktuálních smluv s poskytovatelem hlasových a 
datových služeb k 30.6.2016 a schválený záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím 
zřízených a ovládaných organizací (usn. ZM č. 173/7/6/2015), zajistil odbor PRI, odd.  řízení projektů, 
veřejných zakázek a dotací 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 hlasových a datových služeb.

Důvodová zpráva:

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

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.

Služby mobilního operátora byly pro období 2014 a 2015 soutěženy centrálně pro statutární město 
Přerov a všechny zřízené a ovládané organizace. Aktuální smlouva na poskytování hlasových a 
datových služeb bude s vybraným dodavatelem uzavřena taktéž na období 2 let.

Rada města Přerova na svém 33. jednání konaném dne 7.1.2016 projednala variantní návrh usnesení, 
který vycházel z informace o požadavku společnosti Teplo Přerov a.s. na výjimku z účasti na 
centrálním nákupu. Rada města po projednání schválila variantu centrálního zajištění hlasových a 
datových služeb pro všechny zřízené a ovládané organizace, tj. Variantu č. I návrhu usnesení.

Přílohy:
Příloha č.1 „Smlouva o vzniku společnosti“ - Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017 – s Teplem a.s.
Příloha č.2 „Smlouva o vzniku společnosti“ - Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2016 a 2017 – bez Tepla a.s.


