
Pořadové číslo:  5/5 

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 15.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora - 

centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek 

na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

2 pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby“ mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho 

uzavření a jeho podpisu, 

 

3 schvaluje na základě schválení uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“, záměr zadat formou centralizovaného zadání 

ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Možnost centralizovaného zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, resp. možnosti 

společného postupu zadavatelů při zajišťování těchto služeb, projednala Rada města Přerova na své 

13. schůzi, konané dne 4. dubna 2019. Z důvodu možnosti vytvoření předpokladů pro dosažení úspor 

při nákupech výše uvedených služeb Rada města Přerova doporučuje využít institutu centralizovaného 

zadávání s tím, že podmínkou provádění centralizovaného zadávání je písemná smluvní úprava 

vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů, kteří se za účelem 



společného postupu při výběrech nejvhodnějších poskytovatelů telekomunikačních služeb sdružují. V 

návaznosti na výše uvedené a usnesení RM č. 374/13/7/2019, doporučuje Rada města Přerova 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy.  

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku se týká veřejné zakázky na „Poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“, na základě jejíhož zadávacího řízení bude, po 

schválení uzavření výše uvedené „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných 

zakázek na telekomunikační služby“ vybrán poskytovatel výše uvedených služeb, který tyto služby 

bude poskytovat po dobu 36 měsíců následujících po skončení platnosti stávající smlouvy o 

poskytování hlasových a datových služeb a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací. 

 

Odbor vnitřní správy - věcný a technický gestor veřejné zakázky 

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

a datových služeb a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací, doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. Proti společnému postupu při 

výběru dodavatele hlasových a datových služeb nemá Odbor vnitřní správy námitek. 

 

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 zadávací řízení nebo zvláštní 

postupy podle části šesté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen „zákon“ a „zvláštní postup“), v nichž jiní/Pověřující zadavatelé, v souladu s 

ustanovením § 9 odst. 1, písm. b) zákona, pořizují dodávky, služby nebo stavební práce (dále také i 

„komodita“). 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 dosahování úspor při nákupu těchto služeb, dodávek nebo prací s 

tím, že provádění centralizovaných zadávacích řízení přináší zadavatelům také další úspory, a to např. 

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

zadávacími řízeními. 

  

Pro účely zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, bude využito formy 

centralizovaného zadávání podle § 9 zákona s tím, že za společným účelem činnosti, tj. za účelem 

společného postupu při výběrech nejvhodnějších poskytovatelů telekomunikačních služeb, bude, v 

souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), smluvně založena společnost. 

  

Účelem „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační 

služby“ je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů 

souvisejících se zadáváním veřejných zakázek formou centralizovaného zadávání podle § 9 zákona. 

  

Společný postup při výběru nejvhodnějšího poskytovatele telekomunikačních služeb se vztahuje i na 

zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona, zadávané na základě výjimky pro veřejné zakázky malého 

rozsahu, tj. na veřejné zakázky, které v souladu s ustanovením § 31 zákona nebudou zadávány v 



zadávacích řízeních. 

  

Jednotlivá výběrová řízení, zadávací řízení nebo zvláštní postupy, na základě kterých mohou být 

předmětné služby zajišťovány, budou realizovány v rozsahu, který ve vztahu ke komoditě pořizované 

pro Pověřujícího zadavatele určí dle svých potřeb Pověřující zadavatel, a případně také v rozsahu 

stanoveném Centrálním zadavatelem, budou-li se komodity pořizovat i pro potřeby Centrálního 

zadavatele. 

  

Informace k aktuální veřejné zakázce: 

  

Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických 

komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb. 

Aktuální veřejná zakázka na „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora“ bude zadána na období 36 měsíců následujících po skončení platnosti stávající smlouvy o 

poskytování hlasových a datových služeb a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací. 

  

Předpokládaná hodnota 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí k datu předkládání záměru veřejnou zakázku zadat 8 000 

016,00 Kč bez DPH. 

Základem pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky byly jednotkové ceny služeb a průměrný 

objem služeb čerpaných v době platnosti stávající smlouvy. 

  

Informace o způsobu financování a finančním krytí veřejné zakázky 
Vzhledem k tomu, že VZ bude mít dopad na roky 2019, 2020 a 2021, finanční krytí veřejné zakázky 

bude řešeno formou požadavku na mandatorní výdaj ve schváleném rozpočtu pro roky 2019, 2020 a 

2021. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti nákupu 
Požadavek na zadání veřejné zakázky vyplývá z nezbytnosti smluvně zajistit bezproblémové 

fungování standardního nástroje pro mobilní komunikaci zaměstnanců STMP a zaměstnanců dalších 

Pověřujících zadavatelů. Důsledkem nevypsání veřejné zakázky na poskytovatele telekomunikačních 

služeb by byla ztráta základního komunikačního kanálu a zároveň i pracovního nástroje, tj. mobilního 

telefonu, což by krajně negativně ovlivnilo efektivitu práce všech zaměstnanců a zároveň vedlo i k 

podstatnému ztížení komunikace s veřejností. 

  

  

  

  

  

  

Přílohy: 

  

Příloha č. 1 Seznam členů společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby 

Příloha č. 2 Smlouva o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační 

služby  

 

 


