
  

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 

 

uzavřená dle ustanovení § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi následujícími stranami: 

 

Statutární město Přerov  

se sídlem:   Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

IČO:   00301825 

DIČ:   CZ00301825 

zastoupen:   Ing. Petrem Měřínským, primátorem 

 

(dále jen “Centrální zadavatel”)  

 

a  

 

1. Sociální služby města Přerova, p.o.  

Sídlem:  Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov 

IČO:  49558854 

zastoupen:  Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou 

2. Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace  

Sídlem:  nám. T.G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 

IČO:  45180512 

zastoupen:  Mgr. Jaroslavem Macíčkem, ředitelem 

3. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

Sídlem:  Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí 

IČO:  45180083 

zastoupen:  Mgr. Bc. Věrou Václavíčkovou, ředitelkou 

4. Základní škola Přerov, Trávník 27 

Sídlem:  Trávník 27, 750 02 Přerov 

IČO:  45180091 

zastoupen:  Mgr. Kamilou Burianovou, ředitelkou 

5. Základní škola Přerov, Svisle 13 

Sídlem:  Svisle 13, 750 02 Přerov 

IČO:  47858052 

zastoupen:  Mgr. Miroslavem Fryštackým, ředitelem 

6. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

Sídlem:  Za mlýnem 1, 750 02 Přerov 

IČO:  47858311 

zastoupen:  Mgr. Petrem Zbořilem, ředitelem 

7. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

Sídlem:  Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov 

IČO:  47858354 

zastoupen:  Mgr. Martinem Černým, ředitelem 
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8. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30  

Sídlem:  Kratochvílova 30, 750 02 Přerov 

IČO:  49558277 

zastoupen:  Bc. Hanou Ondrášovou, ředitelkou   

9. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

Sídlem:  Kouřílkova 2/830, 750 02 Přerov 

IČO:  49558510 

zastoupen:  Mgr. Jitkou Kořínkovou, ředitelkou 

10. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

Sídlem:  Lešetínská 5, 750 02 Přerov 

IČO:  49558871 

zastoupen:  Zdeňkou Studenou, ředitelkou 

11. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 

Sídlem:  Kratochvílova 19, 750 02 Přerov 

IČO:  49558960 

zastoupen:  Mgr. Leou Vodičkovou, ředitelkou 

12. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

Sídlem:  Kozlovská 44, 750 02 Přerov 

IČO:  60782081 

zastoupen:  Mgr. Michaelou Hučínovou, ředitelkou 

13. Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

Sídlem:  U tenisu 2, 750 02 Přerov 

IČO:  60782200 

zastoupen:  Bc. Michaelou Gálíčkovou, ředitelkou 

14. Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Sídlem:  U tenisu 4, 750 02 Přerov 

IČO:  60782358 

zastoupen:  Mgr. Michalem Pospíšilem, ředitelem 

15. Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

Sídlem:  Optiky 14, 750 02 Přerov 

IČO:  60782382 

zastoupen:  Denisou Novákovou, ředitelkou 

16. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

Sídlem:  Máchova 8, 750 02 Přerov 

IČO:  62350145 

zastoupen:  Marií Hálovou, ředitelkou 

17. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23  

Sídlem:  Dvořákova 23, 750 02 Přerov 

IČO:  62350170 

zastoupen:  Ludmilou Jakubcovou, ředitelkou 

18. Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 

Sídlem:  Hlavní 61, 750 02 Přerov 

IČO:  70887608 

zastoupen:  Věrou Cimbálníkovou, ředitelkou 
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19. Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  

Sídlem:  Žerotínovo nám. č.p. 211, č.o. 36, 750 02 Přerov 

IČO:  70887616 

zastoupen:  Ing. Pavlem Cimbálníkem, ředitelem 

20. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

Sídlem:  Komenského 25, 750 02 Přerov 

IČO:  62350153 

zastoupen:  Bc. Marií Netočnou, ředitelkou 

21. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 

Sídlem:  Máchova 14, 750 02 Přerov 

IČO:  62350161 

zastoupen:  Ivanou Zdařilovou, ředitelkou 

22. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

Sídlem:  Boženy Němcové 16, 750 02 Přerov 

IČO:  45180059 

zastoupen:  Mgr. Ilonou Bočinskou, ředitelkou 

23. Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Sídlem:  Želatovská 8, 750 02 Přerov 

IČO:  49558862 

zastoupen:  Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D. 

(dále jen „Pověřující zadavatel“)  

 

(Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel společně dále jen „strany“)  

 

 

1. PREAMBULE 

 

1. Centrální zadavatel hodlá ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro Pověřujícího zadavatele provést 

zadávací řízení a zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací“ (dále jen „veřejná zakázka“) na účet Pověřujícího zadavatele. 

 

2. Předpokladem pro to, aby Centrální zadavatel mohl pro Pověřujícího zadavatele provést zadávací 

řízení a zadat veřejnou zakázku na účet Pověřujícího zadavatele, je uzavření této Smlouvy mezi 

Centrálním zadavatelem a Pověřujícím zadavatelem, ve které budou v souvislosti s centralizovaným 

zadáváním upravena jejich vzájemná práva a povinnosti.  

 

3. Cílem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího 

zadavatele souvisejících s prováděním zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky na účet 

Pověřujícího zadavatele. 

4. Pověřujícím zadavatelem se rozumí příspěvková organizace založená či zřízená Centrálním 

zadavatelem. 

 

5. Centrální zadavatel se při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízení nechal smluvně 

zastoupit společností QCM s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 26262525, a to na základě 

uzavřené příkazní smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
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1. Předmětem této Smlouvy je především závazek Centrálního zadavatele provést zadávací řízení 

a zadat veřejnou zakázku na účet Pověřujícího zadavatele v souladu se zákonem a jinými právními 

předpisy a závazek Pověřujícího zadavatele poskytnout Centrálnímu zadavateli potřebnou 

součinnost, jakož i pověření Centrálního zadavatele k jednání v zastoupení Pověřujícího zadavatele 

za účelem zajištění předmětu centralizovaného zadávání. 

 

2. Strany se dohodly, že veřejná zakázka, kterou bude Centrální zadavatel v souladu s touto Smlouvou 

připravovat a zadávat na účet Pověřujícího zadavatele, bude zahrnovat veřejnou zakázku 

na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města 

Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 5 let. 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

 

1. Centrální zadavatel se tímto zavazuje v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy 

provést zadávací řízení a zadávat veřejnou zakázku, a to za účelem sjednání pojištění nemovitého a 

movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika na účet Pověřujícího zadavatele.  

 

2. Za účelem provedení zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky dle této Smlouvy se Pověřující 

zadavatel zavazuje dodat Centrálnímu zadavateli své požadavky týkající se veřejných zakázek 

za podmínek stanovených v této Smlouvě. Pověřující zadavatel je povinen předat včas, tj. před 

zahájením zadávacího řízení, Centrálnímu zadavateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 

jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 

zajistit Centrální zadavatel v rámci plnění dle této smlouvy.  

 

3. Pověřující zadavatel se zavazuje respektovat rozhodnutí Centrálního zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky. 

 

4. Strany se dohodly a Centrální zadavatel se tímto zavazuje, že veškerá práva a povinnosti související 

s prováděním zadávacích řízení a zadáváním veřejných zakázek za účelem provádění zadávání 

veřejných zakázek na účet Pověřujícího zadavatele, bude vykonávat v maximálním možném 

rozsahu Centrální zadavatel.  

 

5. Centrální zadavatel se zavazuje, že při zadávání veřejných zakázek za účelem pořízení na účet 

Pověřujícího zadavatele dle této Smlouvy bude vždy postupovat plně v souladu s příslušnými 

právními předpisy a zájmy Pověřujícího zadavatele.  

 

6. Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovaného zadávání služby i pro vlastní potřebu. 

 

7. Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za Pověřující zadavatele navenek vůči třetím osobám 

a informačnímu systému o veřejných zakázkách.  

 

8. Pověřující zadavatel podpisem této smlouvy, za účelem sjednání pojištění nemovitého a movitého 

majetku a odpovědnosti za škodu a rizika, zplnomocňuje Centrálního zadavatele k uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem (v rámci předmětného zadávacího řízení) jménem a na účet 

Pověřujícího zadavatele. Podoba uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem bude dána zadávacím 

řízením. Centrální zadavatel je dále pověřen uzavíráním veškerých písemných dodatků smlouvy 

jménem a na účet Pověřujícího zadavatele. Pověřující zadavatel dále zplnomocňuje Centrálního 

zadavatele k vypovězení uzavřené smlouvy, případně k odstoupení od uzavřené smlouvy.  
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9. Strany Smlouvy jsou oprávněny zvolit alternativní postup při uzavření smlouvy (smluv) s vybraným 

dodavatelem tak, že každý ze zadavatelů, který se centralizovaného zadávání účastní, může uzavřít 

s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu, jejíž podoba bude dána zadávacím řízením.  

 

 

4. NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Strany se dohodly, že veškeré poplatky a jiné náklady spojené s prováděním zadávacího řízení 

budou hrazeny Centrálním zadavatelem. 

 

 

5. ODPOVĚDNOST 

 

1. Odpovědnost za provedení zadávacího řízení dle této Smlouvy nese Centrální Zadavatel. Dojde-li 

při provedení zadávacího řízení na účet Pověřujícího zadavatele dle této Smlouvy k porušení zákona 

ze strany Centrálního zadavatele, odpovídá za takové porušení Centrální zadavatel, ledaže k 

takovému porušení zákona došlo jednáním či opomenutím Pověřujícího zadavatele.  

 

2. Centrální zadavatel je povinen řádně uchovávat ve smyslu § 216 zákona  

dokumentaci související s provedením zadávacího řízení. 

 

 

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

1. Smlouva bude účinná po dobu trvání zadávacího řízení, a to i v případě zrušení zadávacího řízení a 

vyhlášení opakovaného řízení, zmocnění pro uzavírání smluv a dodatků dle čl. 3 odst. 8 trvá i po 

skončení účinnosti této smlouvy. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány Smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv na Portálu 

veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 

republiky odpovídá Centrální zadavatel. 

 

 

7. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 

1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné 

provedení zadávacího řízení dle této Smlouvy. Strany jsou povinny informovat druhou stranu 

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy, resp. 

příslušného zadávacího řízení.  

 

2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 

s dodržováním zákonných či dohodnutých termínů. Strany prohlašují, že jsou plně připraveny 

k vzájemné součinnosti a poskytování všech informací nezbytných pro řádné naplnění této 

Smlouvy.  

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou stran, a to ve formě číslovaných dodatků.  
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2. Tato Smlouva je uzavřena v 1 elektronickém vyhotovení, které obdrží Centrální zadavatel a všichni 

Pověřující zadavatelé.  

 

3. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují své podpisy.  

 

4. Centrální zadavatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 

evidenci v plném rozsahu. Centrální zadavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

5. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně písemně, prostřednictvím datové 

schránky či emailem, a to: 

a) Centrálnímu zadavateli na adresu jeho sídla 

b) Pověřujícím zadavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho …………………. 

zasedání konaném dne …………………., usnesením č. …………………. (doložka podle 

ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

V Přerově dne ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………………… 

Ing. Petr Měřínský, primátor 

Statutární město Přerov  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………………… 

Bc. Jana Žouželková, ředitelka 

Sociální služby města Přerova, p.o. 
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………………………………………..……………………… 

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel 

Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov - Předmostí, Hranická 14 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Kamila Burianová, ředitelka 

Základní škola Přerov, Trávník 27 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel 

Základní škola Přerov, Svisle 13 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Petr Zbořil, ředitel 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 
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………………………………………….…………………… 

Mgr. Martin Černý, ředitel 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Bc. Hana Ondrášová, ředitelka 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Jitka Kořínková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Zdeňka Studená, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Lea Vodičková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 
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………………………………………….…………………… 

Mgr. Michaela Hučínová, ředitelka 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Bc. Michaela Gálíčková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Denisa Nováková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Marie Hálová, ředitelka 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 
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………………………………………….…………………… 

Ludmila Jakubcová, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Věra Cimbálníková, ředitelka 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Ing. Pavel Cimbálník, ředitel 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Bc. Marie Netočná, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Ivana Zdařilová, ředitelka 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 
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………………………………………….…………………… 

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….…………………… 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

 


