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Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora 2018 až 2020“ - schválení smlouvy o společnosti pro centralizované zadání  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“, dle přílohy č. 1, 

 

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

uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora 2018 až 2020“ mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, k 

jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ projednala Rada města Přerova 

na své 93. schůzi, konané dne 31. května 2018. Z důvodu vytvoření předpokladů pro dosažení úspor 

při nákupu hlasových a datových služeb a souvisejících elektronických služeb poskytovaných 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací, doporučuje využití institutu centralizovaného 

zadávání, a to formou sdružení zadavatelů do společnosti, jejímž účelem je společný postup při výběru 

nejvhodnějšího poskytovatele předmětných služeb. V návaznosti na výše uvedené a usnesení RM č. 

3879/93/6/2018 doporučuje Rada města Přerova Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 

„Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy. 

 



Odbor vnitřní správy - věcný a technický gestor veřejné zakázky 

Odbor vnitřní správy, z důvodu končícího období platnosti stávající „Rámcové smlouvy o poskytování 

hlasových a datových služeb a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací“, doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.  

 

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

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací nemá proti společnému postupu při výběru 

dodavatele hlasových a datových služeb námitek a doporučuje schválit usnesení dle předloženého 

návrhu.  

 

Důvodová zpráva: 

Centralizované zadávání spočívá v tom, že Centrální zadavatel provádí výběrové řízení, v němž 

zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce. V rámci centralizovaného zadávání může 

Centrální zadavatel pořizovat dodávky, služby nebo stavební práce i pro vlastní potřebu. Společný 

postup zadavatelů při zajišťování potřebných služeb, dodávek nebo stavebních prací zakládá možnost 

vytvoření předpokladů pro dosažení úspor při nákupu těchto služeb, dodávek nebo prací s tím, že 

provedení jednoho společného výběrového řízení přináší zadavatelům také další úspory, a to např. 

časové a finanční úspory v oblasti nákladů spojených s individuálně prováděnými výběrovými 

řízeními. 

  

Pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“, bude využito formy 

centralizovaného zadávání analogické s prováděním centralizovaného zadávání podle § 9 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s tím, že 

za společným účelem činnosti, tj. za účelem společného postupu při výběru nejvhodnějšího 

poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2018 až 2020, bude, v souladu s ustanovením § 

2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), založena 

společnost. 

  

Účelem „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ je úprava 

vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele souvisejících se 

zadáním veřejné zakázky. 

  

Vlastní výběrové řízení na dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 

2020“ bude provedeno postupy, které upravují odpovídající vnitřní předpisy Centrálního zadavatele. 

  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

Příloha č. 2 Usnesení z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 31. května 2018  

 

 


