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Zpracovatel: Ivana Pinkasová, vedoucí odboru
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Název návrhu:

Centralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace nákupního a 
controllingového systému CENTRES

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí výsledky nákupní analýzy nákupů realizovaných v letech 2014 – 2015 statutárním 
městem Přerov – odbor vnitřní správy, příspěvkovými organizacemi města a obchodními 
společnostmi ve 100% vlastnictví města.

Důvodová zpráva:

Hospodářskému výboru, Radě města a Finančnímu a rozpočtovému výboru bylo usnesením 
Zastupitelstva města č. 173/7/6/2015 uloženo zahájit přípravu systémového řešení centralizace 
nákupů. 
Cílem centralizace nákupů je zabezpečení maximálních možných úspor při nákupech komodit a 
materiálu, které jednotlivé organizace spotřebovávají v rámci zabezpečování svého provozu. 

Na základě úkolu uloženého usnesením RM konané dne 29.10.2015, č. usn. 899/29/6/2015, byla 
dopracována „Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v letech 2014 -
2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních 
společnostech ve 100% vlastnictví města“. 

V rámci dopracování byly oslovenými subjekty doručeny vyplněné přehledy nákupů za roky 2014 a 
2015. Přehled objemů nákupů vč. jednotlivých způsobů nákupů a sumarizace jsou uvedeny v příloze č. 
1 a 2. 
Aby nezůstalo jen u provedené analýzy, vedení města prověřilo možnost jednoduchého, unifikovaného 
postupu nákupu vybraných komodit.



V průběhu minulého roku bylo vedení města osloveno opakovanou nabídkou společnosti eCentre a.s. 

Předmětem nabídky je aplikace služby systému CENTRES v oblasti zpřehlednění nákupu jednotlivých 
organizací města, resp. poskytování služeb realizace elektronických průzkumů trhu a využívání 
Nákupního portálu Aukční nákupy. Součástí služeb společnosti je pak nákupní controlling.

Obsah služeb systému CENTRES: 
1. Analýza analytických účtů všech subjektů zřízených městem
2. Detailní položková analýza:
- Kategorizace nakupovaných položek a přiřazení číselného kódu
- Příprava aukčních skupin do Veřejných zakázek
3. Výběr referenčního zadavatele podle:
- největšího objemu v komoditě nebo
- nejširšího portfolia položek nebo
- skladové evidence
4. Realizace výběrových řízení s e-aukcí 
5. Import položek do Nákupního portálu 
6. Nastavení controllingových výstupů

Vedení města vyhodnotilo výše uvedenou nabídku a Rada města schválila návrh usnesení s tím, že v 
první fázi doporučila implementaci nákupního a controllingového systému pro příspěvkové organizace 
pro komodity kancelářských a hygienických potřeb s tím, že pro využití individuálních nákupů malého 
rozsahu hovoří i aktuální výsledky výběrových řízení na dodavatele kancelářských a hygienických 
potřeb, které byly připraveny formou centrálního zadání formou společné poptávky sdružení 
zadavatelů (obě VŘ zrušena z důvodu neúčasti uchazečů). Systém individuálních nákupů jednotlivých 
příspěvkových organizací formou zapojení se do jednotného společného nákupního systému tak, jak 
jej prezentuje dodavatel systému, pak podle vedení města naplňuje záměr centralizace.

Po vyhodnocení fungování zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přes systém CENTRES za 1 
kalendářní rok pak bude provedena analýza výhodnosti systému s možností rozšíření využívání 
Nákupního portálu i pro další zřízené organizace s tím, že způsob zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Přerova ve vztahu k aktuálně využívanému certifikovanému elektronickému 
nástroji KDV vyhodnotí a navrhne odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací.

Rada města Přerova se uvedenou předlohou zabývala na své 45. schůzi 2.6.2016 a přijala návrh 
usnesení v následujícím znění:

Rada města Přerova po projednání

1. bere na vědomí výsledky nákupní analýzy nákupů realizovaných v letech 2014 – 2015 statutárním 
městem Přerov – odbor vnitřní správy, příspěvkovými organizacemi města a obchodními společnostmi 
ve 100% vlastnictví města.
2. schvaluje využití indikativní nabídky implementace nákupního a controllingového systému 
CENTRES společnosti eCENTRE a.s.

3. ukládá ředitelům příspěvkových organizací, na základě usn. č. 173/7/6/2015 Zastupitelstva města 
Přerova, konaného dne 8. června 2015, zajistit připojení příspěvkové organizace do „Nákupního 
portálu systému CENTRES“ provozovaného společnosti eCENTRE a.s.

4. ukládá odboru PRI vypracovat pro příspěvkové organizace návrh Vnitřního předpisu upravujícího 
pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vč. metodického postupu elektronického 
zadávání a on-line nákupů.



Přílohy: 
Příloha č. 1 – Tabulka nákupů sumarizace
Příloha č. 2 – Analýza nákupů sumarizace


