VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ ZÁKON“)
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „ veřejná zakázka „je zadávána dle ustanovení § 53 a násl. zákona je
v souladu s § 101 zákona rozdělena na 2 samostatné části.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Jedná se o zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:

Střední škola automobilní a informatiky

Sídlo:

Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař

IČ:

497070

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Ing. Milan Vorel

Kontaktní osoba:

p. Jaroslav Malý, p. Michal Kněžourek, p. Ondřej Svačina

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky.
3. ÚVODNÍ INFORMACE
Název: Dodání docházkového a přístupového systému na jednotlivá pracoviště školy.
1. Hostivař - Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař
2. Libuš - Dobronická 1216/28, Praha 4 - Libuš
3. Bohdalec - U Plynárny 99a, Praha 10 – Bohdalec
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná hodnota kompletního plnění
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 1 570 248 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nedodržení
zadávacích podmínek.
Zadávací podmínky vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu (dále též jen „VZMR“)v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.
Zadávací podmínky jsou pro účastníky zadávacího řízení (dále též jen „účastník“) závazné.
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Část
VZMR

Název
Dodávka docházkového a přístupového systému na
jednotlivá pracoviště školy

Předpokládaná hodnota VZMR
Kč bez DPH

v

1 570 248.00

5. MÍSTO PLNĚNÍ:
sídlo zadavatele – Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař
Střední škola automobilní a informatiky, Dobronická 1216/28, Praha 4 – Libuš
Střední škola automobilní a informatiky, U plynárny 99a, Praha 10 – Bohdalec
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Předpokládaná doba plnění zakázky: do 8 týdnů
Přepokládané zahájení plnění: od 1. 10. 2018 - ihned po nabytí účinnosti smlouvy, resp. jejím zveřejněním
v Registru smluv Smlouvy
Předpokládané ukončení plnění: do 8 týdnů, nejpozději však 30. 11. 2018

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
 Datum: 19. 9. 2018 Hodina: 12:00
Adresa pro podání nabídek:
 recepce SŠAI, Weilova 1270/4, Praha 10- Hostivař
Kontakty:
 tel.: +420 242 456 164, + 420 242 456 100
Nabídku může účastník doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou apod. po celou dobu
lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod na recepci SŠAI. Doručení musí být v
uzavřených obálkách označených názvem zakázky, „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a označením „DOCHÁZKOVÝ A
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM“ a adresou účastníka.

7. PROHLÍDKY MÍST PLNĚNÍ




Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař
29.8.2018 10.00
Střední škola automobilní a informatiky, Dobronická 1216/28, Praha 4 – Libuš
29.8.2018 12.00
Střední škola automobilní a informatiky, U plynárny 99a, Praha 10 – Bohdalec
29.8.2018 11.00

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Profesní způsobilost
Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:
 dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list),

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
9. KRITÉRIA TECHNICKÉ KVALIFIKACE


Společná nabídka několika dodavatelů
V případě společné nabídky prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.
Odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé společně a nerozdílně.
Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho účastníka. Pokud podá nabídku více
dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku
se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

10. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel veřejně ke stažení na profilu zadavatele:
http://www.skolahostivar.cz/verejnost/verejne-zakazky/
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11. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
V případě, že zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje
nabídnout rovnocenné řešení obdobně dle § 89 odst. 6 zákona.
Obsahují-li zadávací podmínky odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tomu tak výhradně z důvodu dostatečně přesného
vymezení předmětu veřejné zakázky či zajištění kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel však pro
plnění veřejné zakázky výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
12. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty, ve které je zadavatel povinen uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a to
na kontaktní místa uvedené na titulní stránce této zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně
přesného znění požadavku budou uveřejněny a odeslány všem známým účastníkům.
13. ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky MR je vybudování docházkového a přístupového systému na jednotlivá pracoviště školy.
Obecný popis:
Celý systém by měl být koncipovaný jako stavebnicový, umožňující nastavování různých časových zón a libovolný počet
přístupových skupin. Umožňovat časově a personálně omezit přístup přes jednotlivé dveře, trvalé odblokování dveří
podle Master karty.
Systém by měl fungovat on-line, s tím, že v případě výpadku PC sítě se veškeré záznamy ukládají off-line a následně
jsou do centrálního systému odeslány.
Turnikety:
V jednotlivých objektech budou osazeny turnikety a branky pro vozíčkáře a průvoz nákladu.
Turnikety budou tripodové, odolné s vyspělou elektronikou. Vzhledem k tomu, že nikde není EPS, musí být k turniketům
přivedeno bezpečnostní tlačítko pro volný únik v případě požáru.
Ovládání bude karetním systémem na stávající karty (MIFARE). Branka bude ovládána pultem ručního ovládání z místa
recepce. Navrhované turnikety mají být motorické, obousměrně průchodné, vybavené řídící mikroprocesorovou
elektronikou, která je součástí těla turniketu.
Turnikety by měli mít paměť na cca 10 následných průchodů bez čekání na průchod, pro případ nárazové fronty lidí.
Turnikety by měli být vybaveny infrazávorou či jinými senzory bránícími podlezení či přeskočení turniketů.
Obslužný SW:
Bude realizován přístupový systém, který řeší přístupová práva (např. karta č. 25 má právo vstupu po-pá 8-16h). Tento
systém bude propojen se systémem Bakaláři, pro kontrolu docházky žáků.
Přístupový systém bude schopen selektivně, dle tříd, nebo i jednotlivých žáků, nastavit přístup, vzhledem ke školnímu
rozvrhu (i minutově) i v několika intervalech za den.
Druhý systém bude docházkový pro zaměstnance. Zde se počítá docházka zaměstnanců s možnou úpravou vedoucím
oddělení. Zde je vyžadována možnost propojení se systémem VEMA.
Obslužný SW by neměl být limitován počty žáků ani zaměstnanců, měla by to být tzv. neomezená multilicence.
Ovládaní dveří:
Součástí nabídky by měl být popis a ceník komponent pro ovládání dveří. Realizace otevírání dveří není součástí tohoto
výběrového řízení.
Vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 této Výzvy
Zadavatel tímto vyzývá potenciální účastníky k podání nabídky do výše uvedené veřejné zakázky: „DODÁNÍ
DOCHÁZKOVÉHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ“
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Předmět CPV:
30236000-2 (FB09-1)
45310000-1
51100000-3 (FB09-1)
51220000-0 (FB09-1)
31711310-9
48450000-7

Různé počítačové vybavení (pro bezpečností systém)
Elektroinstalační práce
Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
(pro bezpečností systém)
Instalace a montáž kontrolních přístrojů (pro bezpečností
systém)
Systém pro zaznamenávání docházky
Balík programů pro měření a zúčtování pracovní doby a
lidských zdrojů

14. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
 Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami.
Další požadavky:





Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu.
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky malého rozsahu.

15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek.
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
16. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY









Obchodní a platební podmínky jsou podrobně uvedeny v příloze č. 3 této Výzvy k podání nabídky – Návrh kupní
smlouvy.
Účastník není oprávněn měnit jakékoliv obchodní podmínky a ujednání v závazném návrhu smlouvy.
Nerespektování této podmínky může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Faktura (daňový doklad) bude dále obsahovat označení služeb, které vycházejí z uzavřené smlouvy.
Nebude-li mít faktura příslušné zákonné či další zadavatelem stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn
doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
Platba proběhne po dodání kompletního předmětu plnění.
Účastník bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetí osobě při výkonu
své činnosti ve výši min. 1 mil. Kč. Vybraný účastník je povinen předat zadavateli doklad o tomto pojištění
nejpozději při podpisu smlouvy. Pokud vybraný účastník neposkytne zadavateli součinnost dle předchozí věty,
zadavatel s ním není povinen uzavřít smlouvu v rámci této veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby: 24 měsíců na, a to ode dne protokolárního předání a
převzetí předmětu plnění.
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17. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvětlení
nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která
tyto požadavky nesplňuje, bude vyřazena.
V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběh plnění VZMR,
vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu.
Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce popř. jeho
dodatečném vysvětlení ověřit.
 Nabídka bude předložena v originále a v písemné formě, v českém jazyce.
 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek.
 Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou tak, aby byla
doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
 Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.
 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude
zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
A.
B.

C.
D.
E.

Obsah nabídky.
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu účastník použije přílohu č. 2 této výzvy –Krycí list nabídky. Na
krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele
a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za
účastníka jednat. Účastník na krycím listu výslovně uvede kontaktní adresu (včetně e-mailové) pro písemný
styk mezi účastníkem a zadavatelem. Na tuto adresu bude zadavatel účastníkovi doručovat veškeré
písemnosti v průběhu zadávacího řízení. Účastník na krycím listu uvede nabídkovou cenu v souladu s této
výzvy, tato nabídková cena bude hodnocena a v případě vybraného dodavatele bude tato nabídková cena
doplněna do smlouvy (viz čl. 3 této výzvy).
Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle zákona k prokázání kvalifikace.
Zadavatel vymezil požadavky na prokázání kvalifikace v souladu se zákonem v čl. 6 této výzvy.
Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Účastník předloží
ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

18. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného účastníka. Z titulu této
skutečnosti nevzniká účastníkům žádný nárok.
Náklady spojené s účastí účastníka ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem účastníkům hrazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti
deklarované účastníkem v jeho nabídce. Účastníkovi nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto
zadávacím řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
V případě zjištění neetických praktik účastníka (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých
hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či
rozporu čestného prohlášení účastníka a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací,
případně i na základě požádání účastníka o písemné vysvětlení nebo po přizvání účastníka pro ústní vysvětlení,
vyloučí zadavatel takového účastníka bezodkladně ze zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv i bez udání důvodů, a to až do doby podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem
Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje účastníka o jím nabízené ceně a podmínkách nabídky a obsah uzavřené
smlouvy na plnění veřejné zakázky mohou být předmětem zveřejnění ze strany zadavatele za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů apod.).
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Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit obdobným způsobem jako dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona oznámení o
vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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Příloha č. 1 – Specifikace
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
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