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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: 

Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské 

potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 

statutárního města Přerov (2019-2022)“ jako podlimitní veřejnou zakázku v užším řízení 

podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jako „zákon“). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

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

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby 

statutárního města Přerov (2019-2022)“ jako podlimitní veřejnou zakázku v užším řízení podle § 58 a 

§ 139 zákona dle důvodové zprávy. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Rada města Přerova 



Návrh na doporučení schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní 

kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“ dle důvodové zprávy jako podlimitní 

veřejnou zakázku byl schválen Radou města Přerova na jejím 13. zasedání dne 4. 4. 2019, č. usnesení 

375/13/7/2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět dynamického nákupního systému:  
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen 

„DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky standardních kancelářských potřeb pro 

statutární město Přerov v období 48 měsíců od zavedení DNS. Kancelářskými potřebami se pro účely 

této veřejné zakázky rozumí papírenské potřeby, psací potřeby, obalový materiál, nástěnky, archivační 

potřeby a ostatní drobné kancelářské potřeby apod. 

Na základě zavedeného DNS budou zadávány veřejné zakázky na základě výzvy pro podání nabídek 

dodavatelům zařazeným do DNS. Zadavatel předpokládá zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS v 

předem neurčených intervalech, odvislých od aktuálních potřeb zadavatele. Rovněž objemy 

jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po 

desítky jednotek v konkrétní dílčí veřejné zakázce.  

  

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání DNS je 2 200 000,- Kč bez 

DPH (tj. 2 662 000,-Kč včetně DPH). Dynamický nákupní systém se zavádí na dobu 4 let. 
  

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka standardních 

kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a 

ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. 

Kancelářskými potřebami se pro účely DNS rozumí následující komodity: 

  

1) papírenské potřeby  
• kancelářský papíru pro tisk 

• bloky stvrzenek 

• zápisníky 

• poznámkové bloky 

• bloky k flipchartům 

• samolepicí štítky, samolepicí bločky 

• kotoučky papírové do počítaček 

• sešit s tvrdými deskami 

• dvojlisty linkované, čtverečkované 

• samolepicí papír  

• sešity, diáře 

• tiskopisy 

• kalendáře 

• atd. 

  

2) obalový materiál 
• obálky 

• folie, sáčky 

• kartonové krabice 

• lepicí pásky 

• balicí technika 

• motouz 

• atd. 

  

3) archivační potřeby 



• šanony, pořadače 

• boxy na dokumenty, archivační krabice 

• desky na dokumenty, spisovky, rychlovazače, euroobaly, zakládací desky 

• katalogové knihy, desky s klipem, psací podložky 

• stojánky, odkladače, zásuvky 

• aktovky na dokumenty 

• kožené aktovky, kufry 

• atd. 

  

4) psací potřeby 
• kuličková pera, propisky 

• tužky mechanické, mazací pryže 

• náhradní tuhy do tužek, náplně 

• zvýrazňovače, popisovače 

• atd. 

  

5) nástěnky 
• nástěnky (korkové, samolepicí) 

• spotřební materiál k nástěnkám (napínáčky) 

• atd. 

  

6) drobné kancelářské potřeby 
• pravítka 

• ořezávátka 

• lepicí pásky a fólie 

• děrovačky, sešívačky, náplně do sešívaček 

• nůžky 

• lepidla a lepicí prostředky 

• korekční a opravné pomůcky 

• ostatní drobné kancelářské potřeby: kancelářské sponky, podložky na stůl, kancelářské klipy atd. 

• atd. 

  

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále jen 

„DNS“) v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb 

jednotlivých součástí Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS 

Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. 

  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Akce je kryta ve výši 2 200 000,- Kč bez DPH/2 662 000,- Kč s DPH a bude hrazena dle členění 

rozpočtu Odboru vnitřní správy. 

POL: 5139, § 6171, ORJ 360  

 

 


