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KOHODITNÍ BURZA PRAHA 

SML/1434/2019 

\I ÝI Smlouva o Zprostředkování a Zajistění dalsıch činností 
podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

I. 

Smluvní strany 
1. eCENTRE, a.s. 

se sídlem: Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 170 00 
doručování: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 2 
IČ: 27149862 
DIČ: DPH) 
zastoupení: statutární ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 
bankovní Spojení: 
č. účtu: 
kontaktní odpovědné osoby: makléř 

tel. č.: e-mail:

(dále jen ,,dohodce či zprostředkovatel“)

a 

Statutární město Přerov 
se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupení: lng. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě 

pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova 
č. 558/17/6/2019 ze dne 13.6.2019 

bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: 
tel./e-mail: 

(dále jen ,,zájemce“) 

(Společně dále jen ,,Smluvní Strany”) 

II. 

Uvodní ustanovení a účel Smlouvy 

. Dohodce je členem a Zároveň i soukromým dohodcem Komoditní burzy Praha, se sídlem 
Bělohorská 274/9, Praha 6, IČ: 267 28 087 (dále jen ,,KBP“) a je oprávněn zprostředkovávat 
burzovní obchody Svybranými komoditami obchodovanými na KBP (elektrická energie, 
zemní plyn, motorová nafta). 
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2. Dohodce prohlašuje, že je oprávněnou osobou k burzovním obchodům na KBP, dle zákona 
č. 229/1992 Sb., O komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
O KB“) je oprávněn zprostředkovat nákup a prodej komodit a uzavírat smluvní vztahy na 
KBP. Dohodce dále prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej 
opravňuje k realizaci předmětu této smlouvy. 

3. Zájemce je právnickou osobou, která má zájem O zprostředkování burzovního obchodu na 
KBP (dále jen „burzovní obchod“) s cílem nakoupit a zajistit dodávky elektrické energie pro 
potřeby své a svých subjektů (dále také jen ,,kOmOdita“). 

4. Dohodce má zájem O poskytnutí služby pro zájemce, jejímž účelem je zajištění nákupu a 
dodávek elektrické energie v rámci burzovního obchodu, při kterém bude Zájemce 
zastupovat. 

5. Zájemce, zastoupen Dohodcem, bude po učinění nezbytných úkonů realizovat burzovní 
obchod formou centralizovaného nákupu komodity. 

6. Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené včlánku I. smlouvy jsou vsouladu s právní 
skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Dohodce se zavazuje provést osobně a jménem zájemce burzovní obchod na koupi, 
resp. dodávku komodity, včetně tzv. pomocných obchodů ve smyslu ust. § 2 odst. 2 
zákona o KB, tedy sdružené služby dodávek elektrické energie na období 24 měsíců, 
v rozsahu činností uvedených níže v čl. IV této smlouvy. 

2. Dohodce zmocní pro realizaci burzovního obchodu svého makléře, který bude vsouladu 
spravidly KBP zastupovat zájemce při uzavírání burzovního obchodu a při všech 
souvisejících činnostech. 

3. Zájemce se zavazuje poskytnout dohodci součinnost vrozsahu nezbytném pro 
dosažení splnění předmětu a účelu této smlouvy. 

IV. 
Rozsah činnosti dohodce 

Dohodce se zavazuje vykonat pro Zájemce následující: 
1. Zastupování zájemce při realizaci burzovního obchodu sestávající znásledujících 

činností: 

- vyhotovení dokumentace k burzovnímu obchodu, vč. výzvy k podání protinabídek a 
příkazu k obchodování - přihlášky k účasti v elektronickém burzovním systému. Příkaz k 
obchodování bude vyhotoven v souladu s právním řádem ČR a dle pokynů zájemce, které 
nesmí být v rozporu s právním řádem ČR; 

- poskytnutí odborného poradenství ohledně vývoje cen na KBP, včetně návrhu termínu 
realizace burzovního obchodu a návrhu vyvolávací ceny; 

- zastupování zájemce při obchodování na KBP a vykonání veškerých činností nutných 
k uzavření burzovního obchodu; 

- vyhlášení burzovního obchodu v elektronickém burzovním systému prostřednictvím 
vlastního makléře na komoditu, včetně účasti při burzovním obchodu velektronickém 
burzovním Systému. 

- kontrola a potvrzení závěrkových listů a jejich odeslání zájemci. 
- zpracování písemné zprávy zadavatele (zájemce) pro účely zveřejnění na profilu 

zadavatele, dle § 217zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (,,ZZVZ“); 
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- vyplnění a odeslání oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek 

Při realizaci burzovního obchodu formou tzv. centralizované nákupu je nutnou podmínkou 
realizace činností uvedených v tomto článku smlouvy uzavření dohody o společném postupu 
mezi zájemcem, jakožto centrálním zájemcem, a jednotlivými pověřujícími zájemci. Dohodce 
se zavazuje vypracovat pro zájemce návrh takové smlouvy O společném postupu. Zájemce 
se zavazuje informovat (písemně - emailovou formou) dohodce o uzavření smlouvy 
o společném postupu. Předmět činnosti dohodce dle této smlouvy není zprostředkování 
uzavření této smlouvy o společném postupu. 

V. 
Povinnosti dohodce 

Dohodce je při zařizování záležitosti povinen: 
a. postupovat S náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy zájemce; 
b. vykonávat veškeré činnosti vsouladu se zákonem o KB, Statutem KBP a Burzovními 

pravidly KBP; 
c. vykonávat předmět činnosti dle ustanovení článků Ill. a IV. této smlouvy v úzké spolupráci 

a v souladu s pokyny zájemce; 
d. oznámit zájemci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu činnosti a jež mohou 

mít vliv na změnu pokynů zájemce, resp., jež mohou mít vliv na průběh burzovního 
obchodu; nedojde-li ke změně pokynů zájemce na základě Sdělení dohodce, postupuje 
dohodce podle původních pokynů zájemce, a to tak, aby bylo možno dosáhnout účelu této 
smlouvy. 

Zjistí-li dohodce, že pokyny zájemce jsou nevhodné či neúčelné při plnění předmětu činnosti 
nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, Burzovním pravidlům KBP, je 
povinen na toto zájemce včas upozornit. Bude-li v tomto případě zájemce na plnění 
předmětu činnosti dle svých pokynů trvat, má dohodce právo: 
a. v plnění předmětu činnosti pokračovat dle původních pokynů zájemce, přičemž s ohledem 

na druh nevhodnosti pokynů zájemce se zprošťuje odpovědnosti za neúspěšné splnění 
předmětu činnosti a za Škodu a za případné vady v jím poskytované službě; 

b. v případě pokračování v plnění předmětu činnosti požadovat na zájemci, aby své setrvání 
na původních pokynech potvrdil dohodci neprodleně písemně; 

c. odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením od smlouvy vzniká dohodci nárok na náhradu 
všech do té doby účelně vynaložených nákladů souvisejících s plněním předmětu 
smlouvy. Náhrada se vypočítá jako součin účelně vynaložených hodin poskytnuté služby 
dohodce a částky 1.600,- Kč bez DPH. 

Dohodce je povinen pravidelně informovat zájemce O postupu plnění předmětu činnosti. 

VI. 
Povinnosti Zájemce 

Zájemce uděluje dohodci plnou moc pro plnění předmětu činnosti (Příloha č. 1 této smlouvy). 

Zájemce je povinen předat dohodci audit stávajícího stavu odběru komodity, vrozsahu 
nutném pro zpracování dokumentace k burzovnímu obchodu, nejpozději však do 3 dnů, po 
podpisu smlouvy. Audit bude předán v elektronicky, v editovatelném formátu, kompatibilním 
pro práci v MS Excel. Dohodce není povinen zahájit činnost podle této Smlouvy v případě 
prodlení Zájemce s předáním, či dodáním nekompletních podkladů pro realizaci burzovního 
obchodu. 
Dohodce neodpovídá za jakékoliv vady při realizaci burzovního obchodu či při zahájení a 
realizace dodávek, které vznikly Z důvodu nepřesnosti nebo neůplnosti auditu dodaného 
klientem. 
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Zájemce je povinen upozornit dohodce zejména na veškerá nebezpečí související S plněním 
předmětu činnosti, S případnou odpovědností za škody ze strany zájemce, na běh lhůt apod. 

vv Zájemce prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že pro úspesné, řádné a včasné 
naplnění předmětu a účelu této smlouvy je zcela nezbytné, aby byla Příloha č. 2 zpracována 
zájemcem naprosto precizně. Zájemce se proto zavazuje doložit Přílohu č. 2 při podpisu 
smlouvy vyplněnou vpožadovaném rozsahu, tj. přesný název jednotlivých pověřujících 
zájemců, jejich IČ a sídlo, a dále pak jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 
nebo za pověřujícího zájemce, včetně aktuálních kontaktů a jméno a příjmení kontaktní 
osoby zájemce, rovněž včetně aktuálních kontaktů. Vopačném případě dohodce není 
schopen zaručit plnění předmětu a účelu Smlouvy dle Sjednaného harmonogramu a nenese 
za případné související následky odpovědnost. Příloha č. 2 bude předložena dohodci 
v písemné podobě i v elektronické podobě v editovatelném formátu, kompatibilním pro práci 
v MS Excel. 
Zájemce je povinen vyrozumět O podpisu této Smlouvy všechny subjekty uvedené v Příloze 
č. 2 smlouvy. Zájemce je dále povinen vyrozumět výše uvedené subjekty o všech činnostech 
a krocích nezbytných pro dosažení účelu a předmětu této smlouvy, zejména o skutečnosti, 
že je nezbytné poskytnout zjejich strany veškeré dohodcem požadované podklady, a to 
bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů, po požádání. 
Zájemce je povinen vsouladu s ustanovením čl. Ill. odst. 3. smlouvy poskytovat dohodci 
nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu činnosti, zejména: 
- předat dohodci podklady a informace dle odst. 2. tohoto článku smlouvy; 
- garantovat předání podkladů požadovaných zájemcem dle odst. 5. tohoto článku smlouvy 

od subjektů uvedených v Příloze č. 2 smlouvy; 
- podrobněji vymezit předmět burzovního obchodu, a to v rozsahu nezbytném pro 

zpracování výzvy k podání protinabídek k burzovnímu obchodu a příkazu k obchodování 
- přihlášky do elektronického burzovního systému. 

Zájemce na požádání vydá dohodci písemnou referenci osvědčující poskytnutí služeb dle 
této smlouvy. 

VII. 
Trvání smluvního vztahu 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení burzovního obchodu a naplnění předmětu 
teto smlouvy. 

VIII. 

Odměna a platební podmínky 
Dohodci náleží odměna za realizaci činností čl. IV., bod 1 této smlouvy ve výši 155 000,- Kč 
(jednostopadesátpěttisíc korun českých) bez DPH. 
Veškeré náklady, které dohodce nutně nebo účelně vynaloží při plnění svého závazku, jsou 
již zahrnuty v odměně. 
V případě zrušení burzovního obchodu na základě rozhodnutí zájemce, v kterékoliv jeho fázi, 
je zájemce povinen uhradit dohodci všechny náklady, které do doby zrušení burzovního 
obchodu vynaložil. Náhrada se vypočítá jako součin účelně vynaložených hodin poskytnuté 
služby dohodce a částky 1 600,- Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), 
pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále 
i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH 
zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 
ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na 
daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

IX. 
Porušení smluvních povinností 

Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti 
kteréhokoliv peněžitého závazku smluvní pokutu ve výši 0,03% z fakturované částky s DPH, 
a to až do doby jejího úplného zaplacení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti.

X 
Ostatní a závěrečná ujednání 

Veškeré provedené činnosti, služby a dodávky realizované dohodcem na základě této 
smlouvy, avšak nad rámec a rozsah činností specifikovaných v čl. IV. této smlouvy, budou 
zájemcem hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu činností s tím, že odměna 
za tyto činnosti bude stanovena jako součin člověkohodiny ve výši 1.600,- Kč/hodinu bez 
DPH a počtu hodin dle oboustranně odsouhlaseného rozsahu (vícepráce). 
Veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. použité v rámci tohoto závazkového právního 
vztahu jsou obchodním tajemstvím a jako takové podléhají, a to i pokud jsou získány od 
třetích osob, povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu kochraně před 
zneužitím a zveřejněním. Povinnosti zájemce dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto ustanovením dotčena. 
Dohodce má právo na základě jeho žádosti a za podmínky souhlasu zájemce, využívat pro 
své obchodní potřeby, marketing, či vývoj obchodní výstupy v podobě dat či výsledků úspor 
vyplývající zdohodcovy činnosti. Dohodce má právo využívat obchodní výstupy pro své 
obchodní potřeby, marketing či vývoj bez podmínky souhlasu zájemce a bez výslovné 
žádosti dohodce, pokud se jedná o informace, které má zájemce jinak povinnost poskytnout 
dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Pakliže bude zájemce prezentovat navenek výstupy, tiskové zprávy či jiné 
informace týkající se činnosti vykonávané na základě této smlouvy, zavazuje se zájemce 
uvést při této činnosti vždy obchodní firmu dohodce. Zájemce zároveň podpisem smlouvy 
uděluje dohodci souhlas s použitím zájemcovy obchodní firmy, obchodní značky či jiného 
signifikantního označení, a to výlučně za účelem zveřejnění v propagačních materiálech 
dohodce, v částech věnovaných referencím významných klientů. 
Žádná ze smluvních stran nesmí převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající 
pro ni z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 
Smlouva zavazuje právní nástupce obou smluvních stran. 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
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vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem nebo za 
smluvní Strany. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení účinných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku a zákona o KB. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 
stranami. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 17. schůzi konané dne 
13.6.2019, usnesením č. 558/17/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

11. Nedílnou součástí této Smlouvyje též: 
I Příloha č. 1: Plná moc zájemce dohodci 
I Příloha č. 2: Seznam pověřujících zájemců, pro které má být prováděn 

centralizovaný nákup dle této smlouvy 
I Příloha č. 3: Obchodní podmínky dohodce 

Obě Smluvní strany po řádném přečtení Smlouvy prohlašují, že jsou znalě všech právních 
důsledků touto Smlouvou vyvolaných a že je projevem jejich Svobodné a pravé vůle. Na důkaz 
těchto tvrzení a souhlasu S jejím obsahem připojuji podpisy svých oprávněných zástupců. 

V Přerově, dne V Ostravě, dne 4. 9. 2019 

za zájemce 
lng. Hana Mazochová 
náměstkyně Primátora Statutární ředitel 
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PříIohač.1 

P L N Á M O C 
Statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov, IČ: 00301825, zastoupena lng. 
Hanou Mazochovou (dále jen ,,ZmOcniteľ') tímto 

zmocňuje 
obchodní Společnost eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, sídlem Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 
170 00, Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
9339, Zastoupenou statutárním ředitelem (dále jen ,,ZmOcněnec”), 

aby na základě smlouvy O zprostředkování uzavřené dne 26.8.2019 prováděl jménem a na účet 
Zmocnitele, veškeré úkony spojené s uzavřením burzovního obchodu na dodavatele elektrické 
energie (dále jen ,,komOdita“) na Komoditní burze Praha, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 
Praha 6, IČ: 267 28 087. Zplnomocnění Se udílí zejména za účelem: 

- jednání S jednotlivými pověřujícími zájemci; 
- jednání S jednotlivými uchazeči O burzovní obchod; 
- organizování průběhu burzovního obchodu; 
- k účasti v elektronickém burzovním systému; 
- přebírání výsledků obchodování; 
- k podpisu závěrkových listů; 
- přebírání veškerých písemností v rámci realizace burzovního obchodu. 

Zmocnitel tímto vyslovuje souhlas, aby zmocněnec dále zplnomocnil své makléře vplném 
rozsahu této plné moci. 

Tato plná mocje zmocnitelem poskytnuta na dobu určitou, a to do ukončení burzovního obchodu. 

V Přerově, dne 

lng. Hana Mazochová 
náměstkyně primátora 
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sıvıLouvA O SPOLEČNOSTI PRO cENTRALızovANÉ ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu S ust. § 1746 odst. 2, § 7.716 a násl., 
zákona č. 89/7017 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších predpisu (dále také jen ,,obcanský 
zákoník"), a v souladu s ust. § 9 Odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,zákon") 

Č. SIVI L/1449/7019 
(dále jen ,,SmlOuva”) 

mezi následujícími stranami: 

1. Statutární město Přerov 
ıČozOOšO1875 
[nČzcZOO3O1875 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 O2 Přerov 2 
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě pověření dle bodu 4. 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 716/6/5/7019 ze dne 17. června 2019

ı 
(dále jen "SpoIečnık" nebo „Centrální zadavate|”)

a 

2.. Sociální služby města Přerova, p. o. 
ıčz49558854 
se sídlem Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
zastoupené 

3. Městská knihovna V Přerově, příspěvková organizace 
ıčz70887616 
se sídlem Žerotínovo nám. 211/36, Přerov I-Město, 750 O2 Přerov 
zastoupená 

4. Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organizace 
ıčz4518O512 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 
zastoupená 

5. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 
ıčz6235O17O 
se sídlem Dvořákova 23, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

6. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 
ıčz62350153 
se sídlem Komenského 25, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

7. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 
ıČz49558510 
se sídlem Kouřílkova 2/830, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená
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ıv Mateřska skola Přerov, Kratochvílova 19 
ıčz4955896O 
se sídlem Kratochvílova 19, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 
ıČz49558871 
se sídlem Lešetínská 5, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 
ıČz6235O161 
se sídlem Máchova 14, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 
ıČz6O782382 
se sídlem Optiky 14, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 
ıČz62350145 
se sídlem Máchova 8, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 
ıčz6O7822OO 
se sídlem U I 

- o 
zastoupená

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 
ıčz6O782O81 
se sídlem Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace 
ıčz70887608 
se sídlem Hlavní 61, 750 O2 Přerov, Přerov VI - Újezdec 
zastoupená

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 
ıčz4518OO83 
se sídlem Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II - Předmostí 
zastoupená

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 
ıčz4518OO59 
se sídlem Boženy Němcové 16, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená  

Základní škola Přerov, Svisle 13 
ıčz47858052 
se sídlem Svisle 13, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Strana 7 (celkerr. 13)



ıv Základnı skola Přerov, Trávník 27 
ıČz4518OO91 
se sídlem Trávník 27, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Základní škola Přerov, U tenisu 4 
ıČz6O782358 
se sídlem U tenisu 4, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 
ıČz47858354 
se sídlem Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 
ıČz47858311 
se sídlem Za mlýnem 1, 750 02 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 
ıČz49558862 
se sídlem Želatovská 8, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 
ıčz49558277 
se sídlem Kratochvílova 30, 750 O2 Přerov, Přerov I 

- Město 
zastoupená

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
ıčz27841O9O 
se sídlem Na Hrázi Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
zastoupená 

Teplo Přerov, a.s. 
ıČ25391453 
se sídlem Přerov, Přerov I 

- Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 O2 
zastoupená

Sportoviště Přerov s.r.o. 
ıčzO77938€3 
se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 O2 Přerov 
zastoupená 
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ı vv. 
(dále jen ,,Spo|ečnık" nebo „Poverující zadavatel”) 

vv (Centrální zadavatel a Poverující zadavatel společně dále také jen ,,strany”) 

1. PREAMBULE 

Strany této Smlouvy se jako Společníci, dle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2716 a násl., zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, touto Smlouvou sdružují za 
společným účelem činnosti do Společnosti, která vzniká dnem uzavření této Smlouvy (dále také 

vı jen ,,SpolečnoSt"). Účelem vzniku Společnosti je společný postup při výběru nejvhodnějsıho 
dodavatele elektrické energie. 

Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele 
a Pověřujícího zadavatele souvisejících se Zadáváním veřejných zakázek formou centralizovaného 
zadávání podle §9 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon"). 

Pověřujícím zadavatelem se rozumí obchodní společnost s majetkovou Centrálního 
zadavatele nebo příspěvková či jiná organizace Centrálním zadavatelem zalozená či zřízená, 
případně jiná právnická osoba, O jejíž spoluúčasti na centralizovaném zadávání Centrální 
zadavatel rozhodne. 

Cx fi<

< 
Q) uı 21

3 Cx ť')‹ Q) Uı 21 C n_. 
QtÓ 3' Provedení centralizovaného zadává není podmíněno všech ani více Pověř 

zadavatelů. 

V případě centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci Systému centralizovaného 
zadává odního elektronického nástroje (dále také jen ,,NEN") se Centrální zadavatel rozumí 
Soucas ícím subjektem.< 3

3 
ť'D< 

_` 

;D<2 

QQ 

2` 

Při centralizovaném zadávání veřejných zakázek v rámci Systému centralizovaného zadávání NEN 
se Společník stává Pověřujícím zadavatelem v situaci, kdy je do Systému centralizovaného 
zadávání NEN přidán administrátorem centrálního zadávání Centrálního zadavatele. Zavedení 
Společníka jako Pověřujícího zadavatele do Systému centralizovaného zadávání NEN lze provést 
pouze na základě jeho platné registrace do Národního elektronického nástroje; registrace do NEN 
Pověřujícímu zadavateli současně umožní využívání funkcìonality ,,Centralizovaného zadávání 
NEN" a práci v, Řídícím subjektem, defìnovaném Systému centralizovaného zadávání. 

Společný postup při výběru nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie se vztahuje i na zakázky 
malého rozsahu podle § 27 zákona, Zadávané na základě výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu, tj. na veřejné zakázky, které v souladu s ustanovením § 31 zákona nebudou zadávány v 
zadávacím řízení. Následující ustanovení Smlouvy budou pro tyto případy zadávání veřejných 
zakázek zadávány formou centralizovaného zadávání analogickou s prováděním centralizovaného 
zadávání podle § 9 zákona. 

2.. PŘEDMĚT sMLouvY 

(D< 2 vı Předmětem této Smlouvy je provád centralizovaného zadávání Spocıvajícího vtom, že 
Centrální zadavatel provádí zadávací řízení nebo Zvláštní postupy podle části šesté zákona (dále 

ıv vv také jen ,,zvlastní poStup"), v nichž jiní/Poverující zadavatelé, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 
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písm. b) zákona, pořizují dodávky, Služby nebo stavební práce (dále také i ,,komodita"). V rámci 
centralizovaného zadávání muze Centrá ní zadavatel pořizovat dodávky, služby nebo stavební 
práce i pro vlastní potřebu. 

Předmětem centralizovaného zadávání realizovaného na základě této Smlouvy jsou následující 
komodity: 

Kód Z číselníku NIPEZ 
l 

Název Z číselníku NIPEZ 
09310000-5 

l 

Elektrická energie 

Předmětem této Smlouvy je provádění zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek na 
dodavatele elektrické energie nebo provádění zvláštních postupů, na základě kterých mohou být 
předmětné dodávky zajištěny, a to vše V rozsahu, který ve vztahu ke komoditě pořizované pro 
Pověřujícího zadavatele určí dle svých potřeb Pověřující zadavatel, a případně také v rozsahu 
stanoveném Centrálním zadavatelem, budou-li se komodity pořizovat i pro potřeby Centrálního 
zadavatele. 
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Předmětem této Smlouvy je provád takoveho poctu zadavacıch nebo zvláštních 
postupů, který bude nutno knaplněnı účelu, kněmuž byla Společnost ena podle čl.l 

vı Smlouvy, pouzıt. 

Předmětem Smlouvy je dále také úprava vzájemných práv a povinností Společníků souvisejících 
scentralizovaným zadáváním a pověření Centrálního zadavatele kjednání vzastoupení 

vv ıı ıv Poverujıcıho zadavatele za ucelem zajištění dodavatele předmětu centralizovaného zadávání. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

Centrální zadavatel je pověřen vystupovat za Pověřujícího zadavatele navenek v 
osobám. Centrální zadavatel se zavazuje při veškerých jednáních ve společné záležitosti s t 

osobami (byť vlastním jménem) deklarovat existenci této Smlouvy a skutečnost, že jedná na 
Společnosti. 

Cn Q5 
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Centrální zadavatel se tímto, v souladu S touto Smlouvou, zavazuje na účet svůj a 
vv Poverujících zadavatelů provádět centralizované zadávání v rozsahu a u komodit uvedenem 

v čl. 2, této Smlouvy. 

Cx

~ 
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Centrální zadavatel je pověřen k tomu, aby v rámci realizace centralizovaného zadávacího řízení 
nebo zvláštního postupu podle části čtvrté zákona (oboje dále také jen jako „centralizované 

vı ı zadávací rızenı") činil veškeré úkony zadavatele ve smyslu zákona, není-li v této Smlouvě 
stanovenojinak. 

Při centralizovaném zadávání odpovídá za dodržení zákona Centrá ní zadavatel. Za dodržení 
zákona odpovídá i Pověřující zadavatel pokud samostatně zadává veřejné zakázky vrámci 
dynamického nákupního Systému provozovaného Centrálním zadavatelem nebo na základě 
Rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovaného zadáv Poverující zadavatel odpovídá 
dále také za porušení zákona, ke kterému došlo jeho jednáním ci opomenutím. 

QL

< 

š` 

vı Centrální zadavatel se zavazuje plnit v rámci centralizovaného zadávacího rızení zákonem 
stanovené povinnosti uveřejnění, a to ve vztahu k Věstníku veřejných zakázek, Úřednímu 

vv věstníku Evropské unie a profilu Centrálního zadavatele. Poverující zadavatel se zavazuje 
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v ı ı ı v I v v ı v v predavat Centra nımu zadavateli veskere podklady k uverejnenı vcas, tak aby byly dodrzeny 
lhůty k uveřejnění stanovené zákonem. V případě veřejných zakázek zadávaných samostatně 
Pověřujícím zadavatelem plní povinnosti uveřejnění podle zákona, včetně uveřejnění Smlouvy 
uzavřené na veřejnou zakázku, Pověřující zadavatel. Pověřující Zadavatel se vpřípadě podle 
předchozí věty zavazuje Centrálnímu zadavateli poskytnout smlouvu uzavřenou na veřejnou 
zakázku bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou 
Zakázku V registru smluv provádí každý Pověřující zadavatel samostatně. 

vı vı Nastanou-li důvody ke zrušení zadávacího rızení podle zákona, Centrální zadavatel zrusı nebo 
může zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku. Zrušení zadávacího řízení neodkladně písemně 
oznámívšem Pověřujícím zadavatelům. 

Pověřující zadavatel se tímto zavazuje poskytovat Centrálnímu zadavateli při přípravě a realizaci 
centralizovaného zadávacího řízení veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohly být řádně 
plněny všechny povinnosti Centrálního zadavatele stanovené zákonerr. a touto Smlouvou. 
Nezbytnou součinnosti pro účely provádění centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
v rámci Systému centralizovaného zadávání NEN1 je provedení registrace Společníka do registru 
Subjektů7 NEN a potvrzení vstupu do tohoto systémua. Pro využívání funkcionality 
centrálizováného zadávání v NEN á možnost práce v systému Pověřující zadavatel stanoví osobu, 
které bude v NEN přiřazená role správce zadávacího postupu. 

Pověřující zadavatel je v přiměřeně stanovené hůtě povinen Centrá nímu zadavateli poskytnout 
veškeré informace a podklady nutné pro řádnou realizaci centralizovaného zadávacího řízení, 
a to zejména relevantní informace a podklady potřebné ke specifikaci zadávacích podmínek jako 
jsou požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, technické a obchodní podmínky, další 

požadavky na způsob plnění, ad. Pověřující zadavatel je za tyto poskytnuté informace á podklady 
vv vv odpovědný, pricemž Centrální zadavatel není povinen je kontrolovat. Poskytne li Poverující 

zadavatel nedostatečné, neúplné či chybné informace nebo podklady, odpovídá Centrálnímu 
zadavateli nebo jiným Pověřujícím zadavatelům za škodu vzniklou na základě takových informací 
a podkladů. Pověřující zadavatel je odpovědný také za to, že poskytnuté informace a podklady 
jsou v souladu principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných 
prostředků. Pov jící zadavatel je také povinen poskytovat řádnou součinnost i jiným 
Pověřujícím zadavatelům, bude-li to nezbytné pro přípravu a realizaci centralizovaného 
zadávacího řízení. 

CD 
-xžvn

C 

Centrální zadavatel je povinen stanovit předmět a rozsah plnění centralizovaně zadávaných 
vv veřejných zakázek tak, aby byl dostatečný pro uspokojení potřeb Poverujícího zadavatele. 

Centrální zadavatel je povinen pro stanovení předmětu a rozsahu takových veřejných zakázek 
povinen vycházet Z údajů, které mu pro účely provedení centralizovaného zadávacího řízení 
poskytne Pověřující zadavatel. Rozsah předmětu plnění bude Centrálním zadavatelem stanoven 
před zahájením centralizovaného zadávacího řízení. 

('D< -\< CD 3 ('D~ D' Co 
4-r ('D< Centrální zadavatel se zavazuje v přim zpracovat návrh zadávacích podmínek 

centralìzovaně zadávané veřejné zakázky a tento zaslat Pověřujícímu zadavateli k připomínkám. 

Pověřující zadavatel se zavazuje zaslat Centrálnímu zadavateli připomínky k návrhu zadávacích 
podmínek centralizovaně zadávané veřejné zakázky ve lhůtě při ně stanovené Centrálním 
zadavatelem. Jestliže Poverující zadavatel nedorucı Své připomínky V této lhůtě, platí, 

že k návrhu nemá připomínek.

3 f'D< 1< (D 

httpS://nen.nipez.cz/ 
Pro účely Smlouvy - registrace zadavatele 

ł V souladu s ,,Provozním řádem“ NEN, postupem dle ,,Uživatelských příruček“: 
https://nen.nlpez.cz/Uzivatelskelnforn.áce/Uzl\ıatelskePrirucky 
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vv Poverující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit Centrálnímu 
zadavateli veškeré skutečnosti nutné k vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona. 

Pověřující zadavatel je povinen poskytnout Centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou 
k realizaci prohlídky místa plnění, je-li v centralizovaném zadávacím řízení nutná. 

Pověřující zadavatel se zavazuje akceptovat obchodní podmínky rámcové dohody nebo Smlouvy 
na plnění veřejné zakázky, která byla součástí zadávacích podmínek centralizované zadávané 
veřejné zakázky a která má být uzavřena S vybraným dodavatelem, a vykonávat ve vztahu 
k dodavateli odpovídající práva a povinnosti. V případech nečinnosti odpovídá Pověřující 
zadavatel za veškerou škodu, která jeho konáním nebo opomenutím vznikne. 

- 
ñ<

x 

Q)~ uı ';". Pověřující zadavatel se zavazuje zajistit dostatečné finanční prostředky na financován 
veřejné zakázky odpovídající požadavkům, které před zahájením centralizovaného zadávacıho 
řízení předal Centrá nímu zadavateli. 

Centrální a Pověřující zadavatel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 37.0/7.001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon ofinanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. Centrá ní a Pověřující 
zadavatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. 

-s‹ mx Q. 3 ('D< Centrální zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci související scentralizovaným 
zadávacím řízením ve smyslu § 216 zákona. Pověřující zadavatel je povinen uchovávat 

vv dokumentaci podle předchozí věty ve vztahu k veřejným zakázkám, které Poverující zadavatel 
zadával samostatně. 

Vznikne-li při nebo po ukončení centralizovaného zadávacího řízení podezření Z porušení zákona 
je Pověřující zadavatel povinen poskytovat Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou 
součinnost při komunikaci S Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolním orgánem 
nebo soudem, a to ve věcech a vrozsahu, v jakém se Pověřující zadavatel konkrétní 
centralizované zadávané veřejné zakázky účastnil. 

Pověřující zadavatel bere na vědomí, že Centrální zadavatel je povinen při přípravě a realizaci 
centralizovaného zadávacího řízení respektovat Své vnitřní předpisy, což může přinést související 
časové prodlevy. Centrální zadavatel se zavazuje počínat si tak, aby tyto časové prodlevy byly co 
nejkratší.

T ('D< |\|< 3 ('D~ 

vı administrativní náklady spojené s realizací centralizovaného zadávacího rızení hradí 
Centrální zadavatel. Shodnou-li se smluvní strany na potřebě vynaložení mimořádného výdaje 
souvisejícího S přípravou či realizací centralizovaného zadávacího řízení (např. odborný 

vı ıv posudek), každá smluvní strana se zavazuje uhradit cast vzniklého nákladu v poměrné vysi podle 
počtu Společníků, účastnících se daného zadávacího řízení. Náklady spojené S poskytnutím 
informací a jakékoliv součinnosti Pověřujícím zadavatelem Centrálnímu zadavateli na základě 

vv této Smlouvy nese Poverující zadavatel. 

Smluvní strany mohou ve vztahu ke konkrétnímu centralizovanému zadávacímu řízení uzavřít 
vı 

k této Smlouvě prováděcí smlouvu, ve které si detailněji upraví svá práva a povinnosti. V prıpadě 
rozporu Smlouvy a prováděcí smlouvy se použijí ustanovení prováděcí smlouvy. 
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Společníci se zavazují vzájemně spolupracovat a informovat o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. Společníci prohlašují, že jsou 
kvzájemné součinnosti aposkytování všech informací nezbytných pro řádné naplnění této 
Smlouvy plně připraveni. 

K této Smlouvě může dodatečně přistoupit další zadavatel, který dosud nebyl účastníkem 
Smlouvy, avšak pouze tehdy, pokud přistoupením nového zadavatele nebudou porušeny právní 
předpisy. Přistoupení nového zadavatele k této Smlouvě nepodléhá souhlasu Poverujících 
zadavatelů, kteříjsou stranami této Smlouvy. 

4. DOBA TRVÁNÍ SıvıLouvv, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány Společníků nebo 
osobami jimi zmocněnýmì či pověřenými. 

Pověřující zadavatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, přičemž 
výpověd' je účinná okamžikem jejího doručení Centrálnímu zadavateli, avšak taková výpověd' 
nemá účinky na centralizované zadávací řízení zahájené před jejím doručením. Ukončení 
Smlouvy ze strany kteréhokoli Pověřujícího zadavatele nemá vliv na platnost a trvání Smlouvy 
pro ostatní Společníky. 

Pověřující zadavatel je v případě vystoupení ze Společnosti povinen uhradit Centrálnímu 
zadavateli a jiným Pověřujícím zadavatelům částku odpovídající výši nákladů na jejich straně 
vzniklých v důsledku podání výpovědi. Pověřující zadavatel obdobně uhradí Centrálnímu 
zadavateli či jiným Pověřujícím zadavatelům již vynaložené náklady, které byly v důsledku podání 
výpovědi zmařeny. 

Centrální zadavatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, avšak taková 
výpověd' nemá účinky na centralizované zadávací řízení zahájené před jejím doručením. 

Vpřípadě porušení povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, může být Společník ze 
Společnosti vyloučen, a to pouze jednomyslným usnesením ostatních Společníků. Podstatné je 
takové porušení povinnosti, O němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, stím že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

5. ZPŮSOB KOMUNIKACE 

Smluvní strany budou vzájemně komunikovat primárně v písemné podobě. Při komunikaci mezi 
Společníky se upřednostňuje elektronická forma komunikace. V případě ústní komunikace je pro 
závaznost jejího obsahu nezbytné jeho následné písemné potvrzení s uvedením závazných 
skutečností. 

V případě potřeby osobního jednání v rámci procesu zadávání veřejných zakázek bude jednáno 
v sídle Centrálního zadavatele, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 O2 Přerov 2, pokud nebude 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Kontaktními osobami Pověřujících zadavatelů jsou osoby oprávněné za subjekt Pověřujícího 
zadavatele jednat. Pověřující zadavatel je oprávněn pověřit ke komunikaci sCentrálním 
zadavatelem a dalšími stranami jiného Svého odborného pracovníka. Takové pověření, popř. 
jeho Změna nebo zánik, je účinné od okamžiku doručení písemného oznámení druhé smluvní 
Straně. 

Strana 8 (celkem 13)



8. ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 6. zasedání 
konaném dne 17. června 2019, usnesením č. 716/6/5/7019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

Tato Smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů s platností originálu, který je o jedno 
vyšší, než je počet smluvních stran. Po podpisu Smlouvy (resp. příslušné přílohy nebo dodatku) 
obdrží Centrální zadavatel dvě vyhotovení Smlouvy a každý Poverující zadavatel vždy po jednom 
vyhotovení Smlouvy. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni uzavřenítéto Smlouvy, resp. po 
podpisu Smlouvy poslední Smluvní Stranou. 

Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 
a nedotčena, nevyplývá-li Z povahy daného ustanovení, obsahu této Smlouvy nebo okolností, 
za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit toto neplatné, nevymahatelné 
či neúčinné ustanovení ujednáním platným, vymahatelným a účinným se shodným nebo 
obdobným obchodním a právním smyslem odpovídajícím účelu původního neplatného, 
nevymahatelného nebo neúčinného ustanovení. 

Centrální zadavatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném 
pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) Pověřujícího zadavatele, že bude v souvislosti s plněním 
této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, údaje jeho statutárních orgánů a kontaktních osob 
a dále třetích osob, u nichž je zpracování údajů nezbytné pro poskytování plnění na základě 
této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Centrálním zadavatelem prováděno pouze 
v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této Smlouvy. 
Podrobné informace O zpracování osobních údajů centrálním zadavatelem včetně zásad tohoto 
zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných na: 
https://WWW.prerov.eu/cs/nr.agistrat/o-magistrátu/povinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

Společníci 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. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato Smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle a S jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

V Přerově dne ............................ ._ 7019 

lng Hana Mazochová, náměstkyně primátora 
Statutární město Přerov 
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Sociální služby města Přerova, p. o. 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

Kulturní a informační služby města Přerova, příspěvková organızace 

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílová 19 

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 
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Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace 

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

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

Základní škola Přerov, Svisle 13 
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Základní škola Přerov, Trávník 27 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílová 30 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
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Teplo Přerov, a.s. 

Sportoviště Přerov s.r.o. 
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