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Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Obměna datových úložišť“, 

dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Obměna 

datových úložišť“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 91. schůzi dne 25. 8. 2022. 

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

předchází konání 91. schůze Rady města Přerova, není v době zpracování této předlohy výsledek 

jednání schůze Rady města Přerova znám a s obsahem usnesení Rady města Přerova tak bude 

Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání dne 5. 9. 2022. 

 

Odbor vnitřní správy 

Odbor vnitřní správy doporučuje RM 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 „Obměna datových 

úložišť“. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 2 ks diskových polí a 2 ks SAN switchů, zapojení 

nových zařízení do ICT infrastruktury objednatele, jejich zprovoznění a nastavení a zpracování návrhu 

provedení migrace dat z obměňovaných polí. 

  

Předpokládaná hodnota plnění 
Na základě VNITŘ/ICT provedeného cenového průzkumu byla předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky Odborem vnitřní správy stavena na 2 480 000,- Kč bez DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce 
Veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 3.000.000,00 Kč včetně DPH. Finanční prostředky jsou ve 

výdajovém rozpočtu roku 2022 Odboru vnitřním správy, ORJ 350 ODPA 6171, POL 6125, ORG 

3500714.  

  

Předpokládaný termín realizace 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v 2. pololetí r. 2022. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky 
Důvodem pro vypsání zakázky je nutnost vyměnit 2 ks diskových polí a 2 ks SAN switchů, protože 

support výrobce (záruka) končí k 31. 12. 2022. Bez aktivní záruky nelze pole provozovat, protože 

obsahuje provozní data úřadu. Celkem jsou nyní v provozu 3 datová pole, která obsahují data ze 

systémů, i ze síťových disků uživatelů. Je nutné v letošním roce provést obměnu, aby od 1. 1. 2023 

bylo nové pole se supportem výrobce již v provozu. Současně s polem je nutné obměnit páteřní SAN 

switche, které nyní výkonem i počtem portů odpovídají stávajícímu poli, ale s novým by nemohly 

kvalitně fungovat.  

 

 


