
USNESENÍ z 98. schůze Rady města Přerova konané dne 9. srpna 2018 

4062/98/6/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - zrušení 

výběrového řízení, schválení zahájení nového výběrového řízení, 

schválení zadávacích podmínek a jmenování členů komise pro 

otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby P18V00000053 s názvem 

„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 

2020“, 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, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 „Smlouvy          

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

dle přílohy č. 4, 

 

3. schvaluje zahájení a provedení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby P18V00000059 s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, 

za předpokladu schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu v Zastupitelstvu města Přerova, 

 

4. schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby P18V00000059      

s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, 

dle příloh č. 5 a 6, 

 

5. schvaluje dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení nabídky. Jedná se o společnosti: 

 

P. č. Obchodní společnosti, sídlo IČ 

1. O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 60193336 

2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 64949681 

3. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 

Praha 5 

25788001 

 

6. ustanovuje dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 ve znění Vnitřního předpisu č. 5/2018, komisi 

pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

 

Člen komise Organizace Náhradník  Organizace 

Pavel Košutek Zástupce zadavatele Ing. Petr Měřínský Zástupce zadavatele 

Mgr. Petr Karola Odbor vnitřní správy Fanka Vrbová Odbor vnitřní správy 

Marta Čábelková Odbor vnitřní správy Bc. Dagmar Vlašicová Odbor vnitřní správy 

 

Administrátor Organizace Náhradník administrátora Organizace 

Bc. Bohdana Kalincová Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací 

Ing. Alena Řihošková Odd. řízení projektů,  

veřejných zakázek a 

dotací  

7. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisům dokumentace k veřejné 

zakázce, zejména zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníků, oznámení o výběru 

dodavatele a dalších souvisejících dokumentů, 

 

8. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 


