
Pořadové číslo:  30/6 

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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby s 

názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy 

č. 1, 

 

2 pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby s názvem 

„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 

mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Vzhledem ke skutečnosti, že termín odevzdání materiálů pro Zastupitelstvo města Přerova skončil  

před jednáním Rady města Přerova, které se konalo dne 10.8.2017, bude vyjádření Rady města 

Přerova sděleno zpravodajem přímo na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

V souladu s usnesením 29. Zastupitelstva města Přerova ze dne 19. a 20. června 2017, č. usnesení 

834/29/6/2017 je předkládáno Zastupitelstvu města Přerova ke schválení uzavření smlouvy na 

centralizované zadávání služeb komplexního pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti 

za škodu a rizika Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací, viz důvodová 

zpráva. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje zastupitelstvu města Přerova schválit 

uzavření smlouvy na centralizované zadávání služeb komplexního pojištění nemovitého a movitého 

majetku a odpovědnosti za škodu a rizika Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací dle návrhu na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova, čl. 1 odst. 4, 

kapitola první, na svém 29. zasedání, které se konalo ve dnech 19. a 20. června. 2017, schválilo záměr 

zadat veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, č. usnesení 834/29/6/2017. Předmětem veřejné zakázky je komplexní 

pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova 

a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let.  

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím veřejné zakázky budou pořízeny služby jak pro zadavatele 

Statutární město Přerov, tak i pro jím zřízené příspěvkové organizace, které jsou samostatnými 

veřejnými zadavateli ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“), jedná se o tzv. centralizované zadávání dle § 9 zákona. V rámci centralizovaného 

zadávání bude vystupovat Statutární město Přerov jako centrální zadavatel a jím zřízené příspěvkové 

organizace jako pověřující zadavatelé. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé, pro něž bude 

centralizované zadávání provedeno, jsou dle § 9 odst. 4 zákona povinni nejpozději do okamžiku 

zadání veřejné zakázky, tzn. do okamžiku uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, 

uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s 

centralizovaným zadáváním. O této skutečnosti bylo Zastupitelstvo města Přerova na svém 29. 

zasedání informováno a vzalo ji na vědomí. Text smlouvy o centralizovaném zadávání je uveden v 

příloze č. 1 důvodové zprávy. 

  

Informace k veřejné zakázce 
Zadání veřejné zakázky bude realizováno v souladu s ustanovením § 2 zákona v zadávacím řízení. 

Zadávací řízení bude zajištěno externím administrátorem, společností QCM, s.r.o., IČ 26262525, se 

sídlem Bellova 40, 623 00 Brno, na základě příkazní smlouvy.  

Vzhledem k tomu, že s účinností od 18. dubna 2017 vnikla, dle ust. § 211 zákona, centrálním 

zadavatelům povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení, 

tzn. že veškeré úkony v zadávacím řízení musí probíhat prostřednictvím elektronického nástroje, bude 

zakázka zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.  

Zadávací podmínky a obchodní podmínky byly zpracovány externím administrátorem, společností 

QCM , s.r.o., na základě podkladů věcného gestora - Odboru správy majetku a komunálních služeb a 

externího poradce v oblasti pojišťovnictví společnosti MARSH, s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 

130 00, IČ: 453 06 541, který zpracoval pojistný program jako podklad pro stanovení předmětu plnění, 

požadavků na dodavatele a požadavků na obchodní podmínky. Zadávací podmínky byly předloženy 

ke schválení Radě města Přerova na její 74. schůzi, která se uskuteční dne 10. 8. 2017. V případě 

schválení zadávacích podmínek bude externím administrátorem zahájeno zadávací řízení na výběr 

dodavatele. 

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o centralizovaném zadávání  

 

 


