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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Název veřejné zakázky: 
Hotelový bezpečnostní zámkový systém  
 

NIPEZ:  
 

4841000-5  Balík programů pro správu zařízení 

 

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Předmět veřejné zakázky: 
Hotelový bezpečnostní zámkový systém 

Název zadavatele: 
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 

 Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov 

IČO zadavatele: 70890293 

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele: František Barták – vedoucí vzdělávacího střediska v Benešově 

Telefon, mobil, fax: +420 317 723 851 

+420 736 610 241 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
 

Nový hotelový bezpečnostní zámkový systém a s tím spojené náležitosti uvedené v popisu. Součástí 

rekonstrukce je kompletní demontáž  zámků - odvoz materiálu (inventáře), montáž nových zámků, 

doprava a likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikace 

předmětu plnění. 
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Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným zaměstnancem 

Vzdělávacího střediska v Benešově - přesné zaměření, specifikace, požadavky, detaily a nezbytné 

náležitosti. Bez osobní prohlídky nebude akceptována nabídka ve výběrovém řízení. Termín 

prohlídky je možné sjednat individuálně po dohodě s kontaktní osobou.  

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.500.000,- Kč bez DPH. 

 

3. Požadovaná záruka 

 
Požadovaná záruka – minimálně 3 roky. 

 

4. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 
 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od 29. června 2018 do 26. srpna 2018. Místem plnění je 

Institut pro veřejnou správu Praha, Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov.  

 

5. Kvalifikace dodavatelů 
 

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem hodnocení 

nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré doklady požadované 

k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, 

musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatel, v případě podpisu jinou osobou musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace 

s následkem vyloučení dodavatele. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou 

dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

 

 

Doba prokazování splnění kvalifikace 

 

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel 

povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě. 
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Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 
 

Technické kvalifikační předpoklady 

- seznamu obdobných zakázek za posledních 12 měsíců  s uvedením jejich rozsahu a doby 

plnění.  

 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště NEN. Zadavatel poskytne 

vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemné žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace musí být doručena na adresu zadavatele, Institut pro veřejnou správu Praha, státní 

příspěvková organizace, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1. 

 

 

6. Závazná struktura nabídky 
 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující části: 

1. Krycí list nabídky  – obsah – kontaktní údaje (obchodní název firmy, sídlo, IČO, telefonní číslo, 

e-mail, statutární zástupce firmy), nabídková cena bez DPH, nabídková cena s DPH 

2. Prokázání kvalifikace (obecné, profesní a technické) – dodavatel předloží čestné prohlášení. 

3. Harmonogram prací  

4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 

doplněný o požadované údaje. 

5. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

7. Základní hodnotící kritérium   
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena bez 

DPH.   
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8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
 

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 30.9.2018.   

 

9. Lhůta pro předložení nabídky 
 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta pro 

předložení nabídky končí dne 26.6.2018 v 10:00 hod. Otevírání obálek se koná dne 26.6.2018 v 10:15 

hod v zasedací místnosti Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové 

Město. 

10. Způsob a místo pro předložení nabídky 
 

Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN nebo na adresu zadavatele poštou či osobně 

v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT-HOTELOVÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM“ a označené 

identifikačními údaji účastníka. 

 

11. Závěrečné ustanovení 
 

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou dodavatelům 

vráceny.  

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách, 

3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

 

     

 

 

 

V Praze dne 18.6.2018 

                                         

           

 

 

 

 

                                                                ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                   doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel      
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Příloha č. 1 této zadávací dokumentace - Specifikaci předmětu plnění 

Předmět veřejné zakázky 

Nový hotelový bezpečnostní zámkový systém a s tím spojené náležitosti uvedené v popisu. Součástí 

rekonstrukce je kompletní demontáž  zámků - odvoz materiálu (inventáře), montáž nových zámků, 

doprava a likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

 

Popis veřejné zakázky 
 

Instalace kartového zámku s úpravou dveřního křídla     140 ks 

Kodér bezkontaktních RFID komunikačních médií         3 ks  

RFID karta UL -  pro hotelové hosty       500 ks 

(Cena RFID karty nebude přesahovat 20,- Kč bez DPH po dobu min. 3 let) 

RFID čip 4K - pro zaměstnance          50 ks 

(Cena RFID čipu nebude přesahovat 75,- Kč bez DPH po dobu min. 3 let)      

RFID náramek 4K náramek pro zaměstnance        50 ks 

(Cena RFID náramku nebude přesahovat 75,- Kč bez DPH po dobu min. 3 let)  

Systémový klíč pro nouzové otevření - 5x úroveň       30ks 

 

Specifikace zámku: 

 Autonomní kartový zámek RFID celoštít, 

 napájení 3AA bateriemi, 

 pamět Flash Ram, 

 paměť min. 600 zaznamenaných událostí 

 mód trvalého odemčení zámku 

 blokovaná klika z venkovní strany, 

 elektronická funkce - nerušit, 

 ochrana proti vyplanžetování, 

 funkce Anti Panic, 

 záznam o použití mechanického klíče, 

 zpětný zápis na zaměstnaneckou kartu, 

 cylindrická vložka pro nouzové otevření (5x přeprogramovatelná),  

 zadlabací elektromechanický zámek, 

 krycí plech - matný chrom, 
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 volitelný druh kliky (tvary dle norem) - výběr min. 4 druhy, 

 možnost otevírání zámku telefonem přes technologii Bluetooth. 

Doplňující informace: 

 Zakrytí opotřebených částí po předchozím zámku 

 Bezkontaktní technologie.  

 Zapojení systému, konfigurace software, proškolení zaměstnanců. 

 Software s možností navázat na rezervační systém min. pro 4 stanice. 

 Servisní zařízení propojovací moduly se servisním konektorem pro možnost napojení na čtecí 

hlavu zámku - platforma windows.  

 Garance záručního a pozáručního servisu prováděného autorizovaným výrobcem.  

 Garance opravitelnosti zámku nejpozději do 2 dnů.  

 Garance dodávek náhradních dílů min. 10 let. 

 Garance opravitelnosti min. 10 let. 

 

 

Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným zaměstnancem 

Vzdělávacího střediska v Benešově - přesné zaměření, specifikace, požadavky, detaily a nezbytné 

náležitosti. Bez osobní prohlídky nebude akceptována nabídka ve výběrovém řízení. !!  

 

 


