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Protokol o zadávacím řízení a specifikace nabídky 
poptávkového řízení 

 
Název zakázky: 
 
„Přístupový a evidenční systém"  
 
Zadavatel: 
Název: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 
Sídlo: Plavnická 300, 383 71 Kamenný Újezd 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČ: 62537521 
Zastoupený: Mgr. Roman Rozkošný; email: reditel@zsku.cz; tel.: 

+420 777 490 250 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění je dodávka a montáž přístupového a evidenčního systému pro školu a 
tělocvičnu.  
Nabídky budou zpracovány oceněním dle popisu (specifikace). 
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel 777 490 250 nebo reditel@zsku.cz. 
 
Popis (specifikace): V rámci tohoto díla budou provedeny tyto práce s dodáním zboží … 
 

 příprava na montáž řídící jednotky s budoucím využitím  pro školní družinu 
včetně rozvodů a kabeláže 

 dodávka a montáž 1 ks řídící jednotky, která splňuje technické požadavky, viz 
příloha 1 (součást výzvy) 

 dodávka a montáž 5 ks otevíracích snímačů PCR (čtečky) pro evidenci dětí a 
zaměstnanců 

 dodávka a montáž 2ks reverzních elektrozámků a jejich propojení s přístupovým 
systémem 

 propojení přístupového systému se 2 ks komunikátorů  u vstupů do školy 
 dodávka a montáž 1 ks USB čtečky = pro zadávání médií do aplikace 
 dodávka a montáž potřebné kabeláže v lištách cca 30 m 
 dodávka a montáž potřebné kabeláže bez lišt cca 80 m 
 oprava a případné přizpůsobení elektroinstalace a IT rozvodů 
 nastavení kompatibility vstupního systému včetně importu dat 
 zaškolení uživatelů a obsluhy systému 
 revize provedeného díla 

 
Součástí cenové nabídky je termín realizace díla, záruční doba minimálně 24 měsíců za 
provedené dílo a dodržení technických parametrů systému včetně zaručení kompatibility 
se systémem Bakaláři, příp. Školním programem.   
Nezbytnou podmínkou realizace díla je dodržení termínu nejpozději do 27. 8. 2021.  
 
Doba a místo plnění (dodávka zboží a práce): 
 
Doba dodávky zboží:  srpen 2021 (nejpozději však do 27. 8. 2021) 
Místo dodávky zboží: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, 373 81 Kamenný Újezd 
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Nabídka bude zpracována v následujícím členění (kritéria pro vyhodnocení: 
 dodržení technických podmínek dle specifikace viz výše 
 výše nabídkové ceny bez DPH  
 délka záruky za jakost a záruční podmínky 
 termín realizace 

 
Platební podmínky: 
 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za zboží bude uhrazena po jeho řádném předání, bez 
vad a nedodělků a v řádném termínu. 
 
Další podmínky: 
 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková 
cena, apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení 
ceny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání 
důvodu. 
Nabídku podává uchazeč bezplatně. 
 
Podání nabídek: 
 
Zájemci doručí svoji nabídku e-mailem na adresu reditel@zsku.cz, do pondělí 31. 5. 2021 
s předmětem „Přístupový a evidenční systém". 
 
 
 
V Kamenném Újezdě, 24. 5. 2021 
 
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy 
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Příloha 1 
 

Požadavky parametrů na přístupový systém 
 
 
požadavky na software 
- cloudové řešení 
- funkčnost otvírání dveří v online a off-line režimu 
- správa pro školu – 100% ovládání obsluhou školy 
- náhled pro rodiče 
- automatická synchronizace času (časové zóny) 
- monitoring stavu dveří, signalizace otevřených dveří 
- evidence přiložení čipů 
- v případě výpadku spojení (internet) budou dodatečně data odeslána na server v 
nezměněné podobě 
 
požadavky na hardware 
- v off-line režimu reakční doba otevření dveří 0,5s pro evidovaných 1500 čipů v systému 
- centrálně napájen (běžný provoz bez baterií) a připraven pro dodání záložních zdrojů v 
případě, že v budoucnu vznikne potřeba 
- pasivní chlazení 
- odběr do 1W 
- možnost připojení až 64 čteček 
- schopnost plnohodnotného autonomního provozu v případě výpadku spojení se 
serverem 
- okamžitá synchronizace po obnovení spojení se serverem 
- bez nutnosti instalace nového serveru, PC nebo SW ze strany klienta 
- napájení 24V 
- indikace základních stavů zařízení 
- konektivita 100Mbps na ETH 
- podpora protokolů ARP, ICMP, UDP, TCP/IP, DHCP, SNTP, HTTP 
- serverová diagnostika pro oznámení problémů se spojením s řídícím prvkem 
- 5 letá záruka 
- běh zařízení v režimu DHCP klient 
- možnost nastavení pevné IP 
- možnost připojení lokálního LCD 
- možnost připojení lokální čtečky čipů 
 
požadavky na kompatibilitu 
- přidání nových čipů a zadání stávajících bude umožněno v jedné ze stávajících aplikací, 
které již škola používá – Bakaláři, Školní program 
- v jedné ze stávajících aplikací, které již škola používá – Bakaláři, Školní program bude 
dále umožněno čipy evidovat, zakazovat jejich povolení otevírat, zobrazovat stav otevřeno 
/ uzavřeno 
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