
Pořadové číslo:  25/6 

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 02.06.2022 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 6. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „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. 1, 

 

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 

Návrh na doporučení schválení uzavření Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných 

zakázek na telekomunikační služby a záměru zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 

„Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ byl schválen Radou 

města Přerova na její 86. schůzi dne 26. 5. 2022, usnesení č. 3171/86/7/2022. 

 

 



Odbor vnitřní správy 

Odbor VNITŘ doporučuje ZM schválit návrh usnesení v předloženém znění, dle důvodové zprávy. 

 

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 řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Poskytování hlasových a 

datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“. 

 

Důvodová zpráva: 

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

komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb 

v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. 

Konkrétně se jedná o zajištění těchto služeb a souvisejících dodávek: 

- mobilní hlasové služby uvnitř vlastní sítě účastníka zadávacího řízení (VPN zdarma) 

- mobilní hlasové a SMS služby (včetně dodávky SIM karet) 

- datové služby (internetové připojení do mobilních telefonů, mobilní internetové připojení k 

notebookům, statické IP adresy) 

- doprava zboží (SIM karty) na místo plnění 

Předmětem plnění veřejné zakázky není nákup mobilních telefonů ani jiných obdobných zařízení. 

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a požadavky na vlastnosti předmětu plnění budou uvedeny 

v zadávací dokumentaci, příloze Technické specifikaci služeb. 

Kód/y CPV: 
64200000-8 Telekomunikační služby 

64210000-1 Telefonní služby a přenos dat 

64212000-5 Mobilní telefonní služby 

  

Zadávací řízení bude realizováno v rozsahu, který ve vztahu k předmětu plnění pořizovaného pro 

centrálního zadavatele určí dle svých potřeb centrální zadavatel a ve vztahu k předmětu plnění pro 

pověřující zadavatele určí dle svých potřeb daný pověřující zadavatel. 

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6 000 000 Kč bez DPH. V souladu s ustanovením § 100 

zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), si zadavatel vyhrazuje 

změny závazků ze smlouvy, kdy předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy po 

přepočtu Odboru vnitřní správy ze dne 27. 5. 2022 činí 2 601 248 Kč bez DPH. Celková 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky tak činí 8 601 248 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 finančním krytí akce 
Pro rok 2022 je schváleno finanční krytí na úhradu hovorových a nehovorových služeb elektronických 

komunikací v rozpočtu jednotlivých členů sdružení zadavatelů. 

Vzhledem k tomu, že realizace plnění vyplývajícího z předmětné veřejné zakázky bude mít dopad na 

roky 2023, 2024 a 2025, finanční krytí veřejné zakázky bude řešeno formou požadavku na mandatorní 

výdaj ve schváleném rozpočtu pro roky 2023, 2024 a 2025. 



  

Předpokládaný termín plnění 
Veřejná zakázka 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. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky 
K 31. 10. 2022 končí aktuálně uzavřená Rámcová smlouva o poskytování hlasových a datových služeb 

a souvisejících elektronických služeb prostřednictvím sítí elektronických komunikací. 

K centralizaci zadání hlasových a datových služeb bylo přistoupeno z důvodu agregace těchto služeb 

poskytovaných pro Statutární město Přerov, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou 

účastí statutárního města Přerova za účelem dosažení výhodnějších smluvních podmínek a současně 

úspor na platbách za poskytované hlasové a datové služby. 

  

Informace o způsobu zadání VZ 
Podle předmětu plnění se jedná o veřejnou zakázku na služby, kdy podle stanovené předpokládané 

hodnoty na plnění veřejné zakázky se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, kterou je zadavatel resp. 

centrální zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení v nadlimitním režimu dle ZZVZ. Statutární 

město Přerov bude v této veřejné zakázce vystupovat jako centrální zadavatel dle § 9 ZZVZ, který 

bude pořizovat hlasové a datové služby pro sebe a pro pověřující zadavatele - příspěvkové organizace 

zřízené Statutárním městem Přerov i společnosti s majetkovou účastí statutárního města Přerova. 

Okruh zadavatelů, pro které bude centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen již v 

zadávací dokumentaci a dále nesmí být měněn. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé, pro něž 

bude centralizované zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku zadání veřejné 

zakázky, tzn. do okamžiku uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, uzavřít písemnou 

smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. 

Tato smlouva (viz příloha č. 1) je před jejím uzavřením předložena prostřednictvím Rady města ke 

schválení Zastupitelstvu města. 

  

Zadávací řízení bude realizováno formou otevřeného řízení s elektronickou aukcí. Provedení 

elektronické aukce po hodnocení nabídek si zadavatel musí vyhradit v oznámení o zahájení 

zadávacího řízení a v zadávacím řízení musí postupovat tak, aby se do ukončení elektronické aukce 

nemohli její účastníci vzájemně identifikovat. 

  

Elektronickou aukcí se rozumí opakující se elektronický proces, v jehož rámci účastníci zadávacího 

řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové snížené nabídkové ceny, nebo nové 

hodnoty odpovídající jiným kritériím hodnocení, a který umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při 

použití automatických metod jejich hodnocení. 

  

Před zahájením elektronické aukce je zadavatel povinen provést 

a) posouzení, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám, 

b) vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení, 

c) hodnocení nabídek. 

  

Po hodnocení nabídek zadavatel zavede jeho výsledky do elektronické aukce jako výchozí stav a 

vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. 

Výzva zadavatele musí obsahovat veškeré informace nezbytné pro individuální připojení k 

elektronickým nástrojům použitým pro provedení elektronické aukce, datum a čas zahájení 

elektronické aukce. Pokud byly informace podle věty první uvedeny již v zadávací dokumentaci, 

postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací dokumentaci. Není-li jediným kritériem hodnocení nejnižší 

nabídková cena, musí výzva obsahovat též 

a) výsledek hodnocení nabídky příslušného účastníka elektronické aukce a 

b) matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických změn pořadí 

na základě podaných nových aukčních hodnot a který musí zahrnovat všechna kritéria stanovená pro 

hodnocení nabídek. 



  

Elektronická aukce se může skládat z jednotlivých aukčních kol. O délce aukčních kol a dalších 

podrobnostech týkajících se jednotlivých aukčních kol je zadavatel povinen informovat účastníky 

elektronické aukce ve výzvě.  

  

Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen účastníkovi elektronické aukce zpřístupnit 

informaci o jeho aktuálním pořadí. Pokud si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci a určil 

způsob poskytnutí informací, může poskytovat také informace o aukčních hodnotách nebo o počtu 

účastníků aukce. Zadavatel může účastníkům elektronické aukce kdykoli v průběhu elektronické 

aukce oznámit počet účastníků elektronické aukce. 

  

Elektronická aukce končí 

a) uplynutím předem stanovené doby, 

b) pokud zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí 

nabídek, nebo 

c) byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol. 

Pro ukončení aukčních kol platí výše uvedené obdobně. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Smlouva o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby  

 

 


