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Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zakázky Zabezpečení vstupů organizace Mateřských škol Kopřivnice 

Druh zakázky 
Služba   

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Datum vyhlášení zakázky 08.08.2019 

Zadavatel 

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

sídlem Krátká 1105/6, 742 21 Kopřivnice 

IČ 70988633  

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele 

Bc. Hana Borosová, ředitelka 

Kontaktní osoba 
zadavatele ve věci zakázky 

Bc. Hana Borosová, mobil: 731 194 043,  

e-mail: ms-kratka@koprivnice.org 

Popis předmětu zakázky 

Veřejná zakázka je vypsána na realizaci vstupního bezpečnostního 
systému ke vstupním dveřím do budov organizace Mateřských škol 
Kopřivnice. 

Předmětem plnění je zabezpečení vstupů do odloučených pracovišť 
organizace Mateřských škol Kopřivnice: 

MŠ Krátká 1105, Kopřivnice 

MŠ Zd. Buriana 967, Kopřivnice 

MŠ Česká 549, Kopřivnice 

MŠ Francouzská 1180, Kopřivnice 

MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice 

MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice 

  

  

  
  

SPIS. ZN.: MŠK – 154/2019 – řed. 

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Bc.Hana Borosová. / MŠ Kopřivnice 

TELEFON: 731 194 043 

E-MAIL: ms-kratka@koprivnice.cz 

  
DATUM: 08.08.2019 



MŠ Záhumenní 1148, Kopřivnice 

MŠ Lubina 199, Kopřivnice 

MŠ Mniší 132, Kopřivnice 

- kombinace dvou identifikačních prvků, RFID čipu a otisku prstu (šablony, 
která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze 
zpětně rekonstruovat v otisk). 

Instalace obsahuje dodávku a montáž přístupového alternativního 
systému se správou specializovanou pro náročný a školkám 
charakteristický provoz, v předpokládaném rozsahu: 

HARDWARE 

- řídící jednotka (terminál se správnou) 
- čtečka RFID čipu s možností číst i šablonu otisku prstu     
- RFID čipy dle potřeby a využití 
- zálohovaný zdroj včetně akumulátoru 
- napojení na stávající počítačovou síť 
- zaškolení  
- přeprava osob a materiálu 
 

SOFTWARE 

 

- Systém umožňující vazbu každé oprávněné osoby na konkrétní 
dítě. Při odstranění dítěte ze systému (ukončení spolupráce s MŠ) 
se automaticky zablokují všechny navázané oprávněné osoby a 
tím ihned odebírá možnost přístupu do objektu MŠ. Pokud má 
oprávněná osoba vazbu na jiné dítě, systém sám tento přístup z 
procesu blokace vyřadí.  

 

- Systémové využití hromadných akcí jako je seskupení dětí do tříd, 
přesun do nové třídy, popřípadě jednoduché vyčlenění skupiny, 
která zůstává či ukončuje spolupráci s MŠ.  

 

- Automatická kontrola oprávněnosti ke vstupu. 

 

- Identifikace uživatele probíhající pomoci ID karty (RFID čipu) 
nebo otisku prstu, případně kombinací těchto dvou identifikačních 
prvků.  

 

-  Poskytování služeb podpory  
 

Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci vypracované 
společností TRIMR s.r.o., sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava 
z 06/2019, která tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Dodávka 
bezpečnostního systému musí být provedena v souladu s touto 
dokumentací a tato projektová dokumentace bude tvořit přílohu smlouvy o 
dílo. 

 

Zadávací dokumentace 
Úplná zadávací dokumentace je dostupná na:  

skolky.koprivnice.org 

http://skolky.koprivnice.org/


Lhůta pro podání nabídek  

 

do 26.8.2019 do 10.00 hodin 

  

Místo pro podání nabídek  

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

ul. Krátká 1105 

742 21 Kopřivnice 

 

Forma podání nabídek  

Nabídky se podávají pouze v písemné formě, a to v listinné podobě. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce s označením: 
„Zabezpečení vstupů organizace Mateřských škol Kopřivnice“ – 
NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele uvedenou výše, a to osobně nebo 
držitelem poštovní licence.  

Nabídka bude předložena v jednom originále písemné formě v českém 
jazyce, se všemi uvedenými přílohami: 

1. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – Požadavky na 
prokázání kvalifikace. 

2. Písemný návrh smlouvy doplněný a podepsaný osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č.1) 
 

Požadovaný jazyk nabídky 

 

čeština 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace 

Profesní způsobilost      
-   uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením: 
1. Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ne staršího než 3 
měsíce přede dnem podání nabídky) 

2. Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, kterým je výpis z živnostenského rejstříku pro obor 
živnosti:  

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
     Obory činnosti: 
            Poskytování software, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a 
webové portály 
            Velkoobchod a maloobchod 

(ne staršího než 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 
 

 Technická kvalifikace 
-   uchazeč uvede nejméně 1 dokončenou zakázku obdobného charakteru 

uchazečem realizovanou za posledních 5 let před zahájením 
výběrového řízení, jejichž předmětem dodávka přístupového 
informačního systému ve finančním objemu min 500.000 Kč (bez DPH)  

   
 Doklady pro potřebu nabídky budou předloženy v prosté kopii.  

Zadávací lhůta Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31.10.2019 

Hodnotící kritéria 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH 
uvedená v čl. 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo jako „Celková cena díla a služby 
podpory za 20 hod.  v Kč bez DPH“. 



                                                                                                                                     
Způsob zpracování 
nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována jako cena celková, maximální a 
nepřekročitelná za všechny práce, které bude nutné provést k řádnému 
provedení a užívání díla. 

Zadavatel neposkytne žádnou zálohu. Zadavatel bude hradit faktury za 
provedené práce, dle domluveného postupu v SOD. 

Doba a místo plnění 
zakázky 

Odloučená pracoviště organizace Mateřských škol, Kopřivnice.   

Předmět plnění musí být proveden a odevzdán zadavateli do 20.12.2019 

Další požadavky na 
zpracování nabídky 

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení 
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. 

 Součástí nabídky bude doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče. 

Obchodní podmínky Dle závazného návrhu smlouvy 

Poskytování dodatečných 
informací 

 

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám; zadavatel upozorňuje uchazeče, že 

žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně 

v listinné nebo elektronické podobě. Žádost o poskytnutí dodatečných 

informací lze podat nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek, na později doručené žádosti o dodatečné informace 

nebude brán zřetel. 

Práva zadavatele 

-Zrušit zakázku před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, právo 
odmítnou všechny předložené nabídky, jakož i neuzavřít smlouvu se 
žádným z uchazečů bez udání důvodu. 

-Vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených 
zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky 
uvedené v zadání. 

-Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně 
dostupných zdrojů. 

-Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí 
v zadávacím řízení. 

-Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. 

-Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

Přílohy oznámení 
příl. č. 1 – návrh smlouvy o dílo 

příl. č. 2 – projektová dokumentace 
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