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Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 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“ - schválení Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, dle přílohy č. 2. 

  

Uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o společnosti 

pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, bude 

realizováno podpisem pověřeného náměstka Ing. Petra Měřínského na základě jeho pověření 

usnesením Zastupitelstva města Přerova, č. usn. 1157/40/5/2018, ze dne 25. června 2018. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu“, č. SML/1004/2018, projednala Rada města Přerova na své 98. schůzi, konané dne 9. 

srpna 2018. V návaznosti na odůvodnění návrhu na uzavření dodatku Rada města Přerova 

Zastupitelstvu města Přerova doporučuje uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy o společnosti pro 

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu“ schválit. 

 

Odbor vnitřní správy - věcný a technický gestor veřejné zakázky 

Odbor vnitřní správy 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 doporučuje schválit usnesení dle předloženého 

návrhu.  



 

Důvodová zpráva: 

Smlouva o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu, č. SML/1004/2018, 

byla uzavřena za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování 

hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ formou 

centralizovaného zadávání. Účelem vzniku společnosti je společný postup při výběru nejvhodnějšího 

poskytovatele hlasových a datových služeb; předmětem smlouvy je pak provedení výběrového řízení 

na dodavatele hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora na období 2018 až 

2020, a to vč. případného provedení opakovaného/opakovaných výběrových řízení. 

Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ bylo, z důvodu obdržení nabídky 

jediného dodavatele, jehož nabídková cena přesáhla limit stanovený pro veřejné zakázky malého 

rozsahu zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušeno (viz usnesení 98. RM, konané 

dne 9. srpna 2018, č. usnesení 4062/98/6/2018). 

Nové výběrové řízení bude v návaznosti na nově zjištěnou situaci na trhu mobilních a datových služeb 

prováděno na jiné období plnění s jinou hodnotou předpokládaného plnění. Zohlednění této změny 

formou uzavření Dodatku č. 1 doporučují dotčené odbory z důvodu naplnění formální i materiální 

správnosti znění podmínek centralizovaného zadávání. 

  

  

Přílohy: 

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

SML/1004/2018 v elektronické podobě 

Příloha č. 2 Dodatek č. 1 „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“, č. SML/1004/2018 

Příloha č. 3 Usnesení z 98. schůze Rady města Přerova konané dne 9. srpna 2018  

 

 


