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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI PRO CENTRALIZOVANÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

uzavřená dle ust. § 2716 zákona č. 89/2012 Sb. a násl., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, č. SML/…………………/2018 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi následujícími stranami: 

 
1. Statutární město Přerov 
 IČO:00301825 
 DIČ: CZ00301825 
 se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
 zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu …..  
 usnesení Zastupitelstva města Přerova č. ……………………. ze dne ……………………….. 2018 
 

(dále jen “Společník“ nebo „Centrální zadavatel”)  

 

a  

 
2. Sociální služby města Přerova, p. o.  
 IČ: 49558854  
 se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kabelíkova 3217/14a, PSČ 750 02 
 zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou  

 
3. Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  

IČ: 70887616  
se sídlem Přerov I – Město, Žerotínovo nám. č. p. 211, č. o. 36, PSČ 750 02   
zastoupená Ing. Pavlem Cimbálníkem, ředitelem  
 

4.  Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace  
IČ: 45180512 
se sídlem Přerov I – Město, nám. T. G. Masaryka 8 
zastoupená Mgr. Jaroslavem Macíčkem, ředitelem  

 
5. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23  

IČ: 62350170  
se sídlem Dvořákova 23, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Ludmilou Jakubcovou, ředitelkou 
 

6. Mateřská škola Přerov, Komenského 25  
IČ: 62350153  
se sídlem Komenského 25, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Bc. Marií Netočnou, ředitelkou  
 

7. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2  
IČ: 49558510 
se sídlem Kouřílkova 2/830, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Jitkou Kořínkovou, ředitelkou 
 

8. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19  
IČ: 49558960  
se sídlem Kratochvílova 19, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Leou Vodičkovou, ředitelkou 
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9. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5  

IČ: 49558871  
se sídlem Lešetínská 5, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Zdeňkou Studenou, ředitelkou  
 

10. Mateřská škola Přerov, Máchova 14  
IČ: 62350161  
se sídlem Máchova 14, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Ivanou Zdařilovou, ředitelkou 
 

11. Mateřská škola Přerov, Optiky 14 
IČ: 60782382  
se sídlem Optiky 14, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Denisou Novákovou, ředitelkou 
 

12. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8  
IČ: 62350145  
se sídlem Máchova 8, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Marií Hálovou, ředitelkou 
 

13. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 
IČ: 60782200  
se sídlem U tenisu 2, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Bc. Michaelou Gálíčkovou, ředitelkou 
 

14. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44  
IČ: 60782081 
se sídlem Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Bc. Danou Trnkalovou, ředitelkou  
 

15. Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace  
IČ: 70887608  
se sídlem Hlavní 61, 750 02 Přerov, Přerov VI – Újezdec 
zastoupená Věrou Cimbálníkovou, ředitelkou  

 
16. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

IČ: 45180083  
se sídlem Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí 
zastoupená Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou, ředitelkou  

 
17. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16  

IČ: 45180059  
se sídlem Boženy Němcové 16, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Bc. Ilonou Bočinskou, ředitelkou  

 
18. Základní škola Přerov, Svisle 13 

IČ: 47858052  
se sídlem Svisle 13, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Miroslavem Fryštackým, ředitelem  
 

19. Základní škola Přerov, Trávník 27 
IČ: 45180091 
se sídlem Trávník 27, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Kamilou Burianovou, ředitelkou  
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20. Základní škola Přerov, U tenisu 4 

IČ: 60782358 
se sídlem U tenisu 4, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Renatou Stokláskovou, ředitelkou 

 
21. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

IČ: 47858354 
se sídlem Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Martinem Černým, ředitelem  

 
22. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1  

IČ: 47858311  
se sídlem Za mlýnem 1, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Boženou Přidalovou, ředitelkou  

 
23. Základní škola Přerov, Želatovská 8  

IČ: 49558862  
se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D., ředitelem   

 
24. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30  

IČ: 49558277 
se sídlem Kratochvílova 30, 750 02 Přerov, Přerov I – Město 
zastoupená Bc. Hanou Ondrášovou, ředitelkou   
 

25. Technické služby města Přerova, s.r.o. 
IČ: 27841090 
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
zastoupená Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem 
 

26. Přerovská rozvojová, s.r.o. 
IČ: 27831337 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02   
zastoupená Ing. Petrem Měřínským, jednatelem 
   

 

(dále jen „Společník“ nebo „Pověřující zadavatel“)  

 

(Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel společně dále jen „strany“)  

 

 

1. PREAMBULE 

 

1. Strany této Smlouvy se jako Společníci, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), touto Smlouvou sdružují za společným účelem 

činnosti do společnosti, která vzniká dnem uzavření této Smlouvy (dále jen „společnost“). Účelem 

vzniku společnosti je společný postup při výběru nejvhodnějšího poskytovatele hlasových 

a datových služeb na období 2018 až 2020. 

 

2. Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele 

a Pověřujícího zadavatele souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu formou 

centralizovaného zadávání analogickou s prováděním centralizovaného zadávání podle 

§ 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“). 
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3. Pověřujícím zadavatelem se rozumí obchodní společnost s majetkovou účastí Centrálního 

zadavatele nebo příspěvková organizace založená či zřízená Centrálním zadavatelem. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení centralizovaného zadávání spočívajícího 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. 

 

2. Předpokladem pro to, aby Centrální zadavatel mohl pro Pověřujícího zadavatele provést 

výběrové řízení, na základě kterého je možno zadat veřejnou zakázku, je uzavření této Smlouvy, 

ve které jsou v souvislosti s centralizovaným zadáváním upravena jejich vzájemná práva 

a povinnosti. 
 

3. Předmětem Smlouvy je dále také pověření Centrálního zadavatele k jednání v zastoupení 

Pověřujícího zadavatele za účelem zajištění dodavatele předmětu centralizovaného zadávání. 
 

4. Předmětem této Smlouvy je provedení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 

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

mobilního operátora 2018 až 2020“. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

 

1. Centrální zadavatel se tímto, v souladu s touto Smlouvou, zavazuje na účet svůj a účet 

Pověřujícího zadavatele provést výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora 2018 až 2020“. Výběrové řízení bude provedeno postupy, které upravují odpovídající 

vnitřní předpisy Centrálního zadavatele. 

 

2. Centrální zadavatel se zavazuje, že při zadávání veřejné zakázky bude postupovat plně v souladu 

se zákonem, a to zejm. v souladu s § 6 zákona, dalšími příslušnými právními předpisy a zájmy 

Pověřujícího zadavatele. 
 

3. Při centralizovaném zadávání odpovídá za dodržení zákona Centrální zadavatel. Za dodržení 

zákona odpovídá i Pověřující zadavatel pokud samostatně zadává veřejné zakázky na základě 

rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného zadávání. Pověřující zadavatel odpovídá 

dále také za porušení zákona, ke kterému došlo jeho jednáním či opomenutím. 
 

4. Centrální zadavatel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s provedením 

výběrového řízení. 
 

5. Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za Pověřujícího zadavatele navenek vůči třetím 

osobám. Centrální zadavatel se zavazuje při veškerých jednáních ve společné záležitosti s třetími 

osobami (byť vlastním jménem) deklarovat existenci této Smlouvy a skutečnost, že jedná na účet 

společnosti. 
 

6. Za účelem provedení výběrového řízení a zadání veřejné zakázky dle této Smlouvy se Pověřující 

zadavatel zavazuje sdělit Centrálnímu zadavateli své nákupní požadavky, tj. požadavky týkající se 

předmětu plnění veřejné zakázky, požadavky na dodavatele a požadavky na obchodní, platební 

a další podmínky plnění. Pověřující zadavatel je povinen předat včas, tj. před zahájením 

výběrového řízení, Centrálnímu zadavateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 

nezbytně nutné k přípravě zadávací dokumentace, zahájení a provedení výběrového řízení 



Strana 5 (celkem 10) 

a věcnému plnění ze smlouvy z výběrového řízení vzešlé, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je 

má zajistit Centrální zadavatel v rámci plnění dle této Smlouvy. 
 

7. Pověřující zadavatel se zavazuje respektovat rozhodnutí Centrálního zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky a s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, jejíž podoba bude dána 

výběrovým řízením. 
 

8. Společníci se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou součinnost a veškeré 

informace potřebné pro řádné provedení výběrového řízení dle této Smlouvy. Společníci jsou 

povinni informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění této Smlouvy. Společníci prohlašují, že jsou k vzájemné součinnosti a poskytování všech 

informací nezbytných pro řádné naplnění této Smlouvy plně připraveni. 
 

9. Společníci jsou povinni plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 

k prodlení s dodržováním dohodnutých termínů. 
 

10. Náklady spojené s přípravou a realizací výběrového řízení nese Centrální zadavatel;  tím však 

není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči Společníkovi, který svým zaviněným jednáním 

porušil povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy. Náklady související s případně vzniklými 

sankcemi za porušení zákona nese Centrální a Pověřující zadavatel v rozsahu své odpovědnosti 

stanovené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.  

 

4. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1. Veřejná zakázka bude zadána uzavřením úplatné Rámcové smlouvy o poskytování služeb mezi 

Centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem. Tato Rámcová smlouva bude vymezovat 

smluvní a obchodní podmínky, které budou dále aplikovány i u dalších navazujících smluv, 

tj. smluv mezi jednotlivými Společníky a vybraným dodavatelem (tzv. „Účastnické smlouvy“) 

jimiž jednotliví Pověřující zadavatelé budou přistupovat ke smlouvě rámcové. 

 

2. Formální postup uzavření Rámcové a Účastnických smluv bude záležitostí jednotlivých 

Společníků. 

 

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány Společníků nebo 

osobami jimi zmocněnými či pověřenými. 

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do okamžiku dosažení účelu, k němuž byla společnost 

zřízena podle čl. 1 Smlouvy, tj. do uzavření smluv podle čl. 4 odst. 1 této Smlouvy všemi 

Společníky, anebo stane-li se tento účel nemožným. Tímto okamžikem společnost vzniknuvší 

podle této Smlouvy zaniká. 
 

3. Společník může ze společnosti vystoupit, nejpozději však do okamžiku předání nákupního 

požadavku Centrálnímu zadavateli, vystoupení však není možné v nevhodné době nebo k újmě 

ostatních Společníků. Vystoupení Společníka je nezbytné učinit písemně vůči všem stranám 

Smlouvy. 
 

4. V případě porušení povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, může být Společník ze 

společnosti vyloučen, a to pouze jednomyslným usnesením ostatních Společníků. Podstatné je 

takové porušení povinnosti, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla 

nebo musela vědět, s tím že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 
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5. Platnost Smlouvy ani zánik společnosti, případně zánik členství ve společnosti, nemá vliv na 

případnou odpovědnost Centrálního zadavatele za jednotlivé úkony učiněné v rámci výběrového 

řízení podle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy, ani na případná uplatnění náhrady škod.  

 

6. ZPŮSOB KOMUNIKACE 

 
1. Při komunikaci mezi Společníky se upřednostňuje elektronická forma komunikace. Jakákoli 

oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této Smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně písemně, prostřednictvím datové 
schránky či e-mailem. 
 

2. V případě potřeby osobního jednání v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno 
v sídle Centrálního zadavatele, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, pokud nebude mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak.  

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

2. Tato Smlouva je uzavřena ve 26 vyhotoveních, z nichž Centrální zadavatel obdrží jedno 
(1) vyhotovení a každý Pověřující zadavatel po jednom (1) vyhotovení. 

 
3. Společníci prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho 

k ní připojují své podpisy. 
 

4. Centrální a Pověřující zadavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Centrální a Pověřující 
zadavatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. 

 
5. Společníci prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této Smlouvy v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho ……. zasedání 
konaném dne ……………. 2018, usnesením č. ………………. (doložka podle ust. § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

V Přerově dne ………………… 2018 

   

 

 

  

…………………………………………… 

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Statutární město Přerov 
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…………………………………………… 

Bc. Jana Žouželková, ředitelka 

Sociální služby města Přerova, p. o. 

 

 

………………………………………… 

Ing. Pavel Cimbálník, ředitel 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

 

…………………………………………… 

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel 

Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace 

 

…………………………………………… 

Ludmila Jakubcová, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

 

…………………………………………… 

Bc. Marie Netočná, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

 

…………………………………………… 

Mgr. Jitka Kořínková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

 

…………………………………………… 

Mgr. Lea Vodičková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 
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…………………………………………… 

Zdeňka Studená, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

 

 

…………………………………………… 

Ivana Zdařilová, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 

 

…………………………………………… 
Denisa Nováková, ředitelka 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

 

…………………………………………… 
Marie Hálová, ředitelka 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

 

…………………………………………… 
Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

 

…………………………………………… 
Bc. Dana Trnkalová, ředitelka 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

 

 

…………………………………………… 
Věra Cimbálníková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 
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…………………………………………… 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov - Předmostí, Hranická 14 

 

…………………………………………… 

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel 

Základní škola Přerov, Svisle 13 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Kamila Burianová, ředitelka 

Základní škola Přerov, Trávník 27 

 

 

…………………………………………… 
Mgr. Renata Stoklásková 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 

 

 

…………………………………………… 
Mgr. Martin Černý, ředitel 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

 

…………………………………………… 
Mgr. Božena Přidalová, ředitelka 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 
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…………………………………………… 
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

 

 

…………………………………………… 
Bc. Hana Ondrášová, ředitelka 

Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30  

 

…………………………………………… 
Ing. Bohumír Střelec, jednatel 

Technické služby města Přerova, s.r.o., 

Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

 

 

…………………………………………… 
Ing. Petr Měřínský, jednatel 
Přerovská rozvojová, s.r.o. 


