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 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Přerova konané dne 8. října 2019 

 

857/24/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 24. schůze Rady města 

Přerova konané dne 8. října 2019 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 24. schůze Rady města Přerova konané dne 8. října 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu ověřovatelem usnesení a zápisu 24. schůze 

Rady města Přerova. 

 

 

858/24/3/2019 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - rozhodnutí o výběru 

dodavatele, schválení uzavření smlouvy 

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti                   

v zadávacím řízení a dalších zadávacích podmínek nadlimitní veřejné zakázky 

N006/19/V00017555 na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, které vyplývají z provedení úkonů podle zákona           

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)                   

a z doporučení a závěrů komise pověřené k provádění těchto úkonů podle § 42 odst. 1 zákona, 

 

2. bere na vědomí výsledky elektronické aukce provedené postupem podle § 121 zákona            

na základě výhrady podle § 120 zákona, 

 

3. rozhodla o výběru dodavatele O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 

266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336, kterého je zadavatel podle § 122 odst. 1 zákona povinen, 

jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce, vybrat k uzavření smlouvy, 

 

4. schvaluje uzavření úplatné „Rámcové smlouvy o poskytování hlasových a datových služeb      

a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí mobilního operátora“ mezi 

statutárním městem Přerov, jako objednatelem, a vybraným dodavatelem O2 Czech Republic 

a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336, jako poskytovatelem, 

ve znění přílohy č. 2 schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky vybraného 

dodavatele. 

 

Cena za plnění bude činit 5 774 940,00 Kč bez DPH, tj. 6 987 677,40 Kč vč. DPH. 

 

Jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem                    

a vybraným dodavatelem, jeho uzavření a jeho podpis, na základě usnesení 18. Rady města Přerova 

konané dne 26. června 2019 (č. usn. 618/18/6/2019), provede primátor města. 
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859/24/4/2019 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 

a 2021“  - schválení zahájení jednacího řízení bez uveřejnění  

Rada města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění 

dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“, v obsahu dle přílohy. Veřejná zakázka 

bude zadána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení, v souladu s § 25 zákona,         

v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle 

§ 3 písm. e) a § 60, postupem podle § 64 písm. c) a souvisejících částí zákona. 

 

2. schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“ postupem podle § 64 písm.       

c) zákona. 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k podpisům dokumentace veřejné 

zakázky podle bodu 1 tohoto usnesení, zejména Zadávací dokumentace, Vysvětlení zadávací 

dokumentace a případných souvisejících dokumentů, a dále Rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o námitkách účastníka, 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, Písemné zprávy o hodnocení nabídek, Písemné 

zprávy zadavatele a dalších souvisejících dokumentů. 

 

4. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

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

uzavření a jeho podpisu 

 

 

860/24/5/2019 Nominace do pracovních skupin ŘV ITI  

Rada města Přerova po projednání nominuje:  

 

 do pracovní skupiny pro Podporu souladu nabídky a poptávky na trhu práce náměstka primátora 

Mgr. Petra Koubu, 

 do pracovní skupiny pro Tvorbu podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky člena Rady města 

Přerova Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., 

 do pracovní skupiny pro Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života uvolněného člena Rady 

města Přerova pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila. 

 

 

V Přerově dne 8. října 2019 

 

 

 

             Ing. Petr Měřínský                                                                    Mgr. Petr Kouba 

primátor statutárního města Přerova                                náměstek primátora statutárního města Přerova  


