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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: 

„Docházkový a přístupový systém“ 

1. Zadavatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, IČ: 00090026, se sídlem 

Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem, 

 ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, 

bujackova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat: Ing. Božena Antoláková, 

tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu 

 vyzývá dodavatele k podání nabídky na dodávku docházkového a přístupového systému pro 

zaměstnance ZOO a k prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění předpisů 

Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně 

zadavateli přijetí každé zprávy. 

Za takové potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazením na 

monitoru příjemce), považuje se za něj i automatické potvrzení o doručení na poštovní server 

dodavatele. 

Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele. 

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

2. Zadávací dokumentace, informace o předmětu zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a realizace docházkového a přístupového 

systému pro 250 zaměstnanců ZOO Zlín včetně zajištění vjezdu na parkoviště pro zaměstnance v 

technickém zázemí zoo a vjezdu přes již realizovanou závoru v areálu zoo. Součástí plnění předmětu 

veřejné zakázky je také pravidelná údržba systému, jeho vzdálená správa, záruční a pozáruční servis a 

zaškolení určených zaměstnanců. 

Realizací předmětu veřejné zakázky se rozumí kompletní dodávka, montáž, instalace (včetně dodání 

potřebné dokumentace), nastavení parametrů a zprovoznění, zaškolení obsluhy a uživatelů a 

provedení předpsaných revizí a zkoušek systému. 

 
Účel: 
Účelem je vytvoření jednotného elektronického systému pro evidenci docházky a přístupů do 
vybraných objektů zadavatele. 
 
Specifikace předmětu veřejné zakázky: 
 
1. Docházkový systém 
- systém umožní evidovat docházku 250 osob (zaměstnanci podle jednotivých středisek a externí 
pracovníci) 
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- požadujeme plně administrovatelný systém (nastavení a změny pracovní doby, automatická 
evidence přestávek atd.) s možností správy dat oprávněnými osobami 
- v rámci interní sítě zobrazení přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnanců zoo na definovaných 
uživatelských PC po přihlášení do systému. V případě nepřítomnosti kategorie: služební cesta, 
dovolená, nemocen, paragraf. 
- osazení 2 externích docházkových terminálů (odolné vůči celoročním klimatickým podmínkám) u 
hlavního vstupu a u parkoviště zaměstnanců v technickém zázemi zoo 
- dodávka RFID karet pro 250 zaměstnanců s jednostranným plnobarevným potiskem realizovaným 
dle  grafického návrhu dodaného zadavatelem.  Karty budou přizpůsobeny k upevnění na textilní 
šňůrku, ktekrá umožní nošení na krku. 
- export dat z docházkového systému bude v podobě excelovské tabulky s požadovanými údaji 
členěnými dle jednotlívých středisek, zaměstnanců a externích pracovníků (požadované údaje viz 
přiloha č. 1 Tabulka mzdy) 
- požadujeme garanci propojení se stravovacím systém pro 200 osob, který bude zadavatel realizovat 
v horizontu cca dvou let 
- archivace údajů po dobu 3 let. 
 
2. Přístupový systém 
A. Parkoviště pro zaměstnance, vstup do areálu 
- vjezd na parkoviště pro zaměstnance pomocí docházkové karty (součinnost s docházkovým 
systémem). Docházková karta bude sloužit pouze k otevření přístupové brány. Systém na základě 
přiložení docházkové karty ke čtečce otevře přístupuvou bránu, po vjezdu bránu uzavře. Výjezd z 
parkoviště bude automaticky na základě pohybového čidla (pro otevření brány nebude nutno použít 
docházkovou kartu). 
- otevření vstupní branky do areálu zoo na základě docházkové karty. Tato vstupní branka bude 
umístěna poblíž docházkového terminálu. 
- nastavení přístupových práv pro jednotlivé zaměstnance 
- přístupová brána 
 a vstupní branka nejsou součástí dodávky. 
 
B. Závora údržba 
- otevírání již realizované závory (výjezd z technického zázemí zoo do areálu zoo) na základě 
docházkové karty 
- nastavení přístupových práv pro jednotlivé zaměstnance 
- při vjezdu z areálu zoo do technického zázemí vjezd na základě elektromagnetické smyčky. 
 
 
C. Provozní prostory zoo 
- přístup do 13 provozních prostor zoo prostřednictvím docházkové karty zaměstnance (součinnost s 
docházkovým systémem) 
- nastavení přístupových práv pro jednotlivé zaměstnance 
- administrace a správa dat oprávněnými uživateli 
- historie přístupů osob 
- provozní prostory zoo: 

1. Údržba  - hlavní dveře (u kanceláře) 
   - dveře u šatny 
   - sklad materiál spojovací 

- sklad drogerie 
2. Kuchyně  - vstup pro ošetřovatele 
3. Yucatan - vstup pro ošetřovatele 
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4. Šatny - vstup muži 
   - vstup ženy 
 5. Rejnoci - vstup pro ošetřovatele 
    6. Zámek -  vstup kanceláře zoo 
         - vstupy ošetřovatelé (ptáci+suterén zámku) 
 7. Tyrol  - marketing a návštěvnický servis, vstup schodiště 

8. Žirafy – branka, vstup pro ošetřovatele 
9. Sloni  - vstupní brána do zázemí pro ošetřovatele 

   - vstup pro ošetřovatele v interieru pavilonu   
10. Nosorožci, Došková – branka, vstup pro ošetřovatele 
11. Tapíři čabrakoví - vstup pro ošetřovatele 
12. Medvědi - vstupní brána 

- vstup do ubikace pro ošetřovatele 
13. Kea, kivi – vstup pro ošetřovatele 

 
Cenovou nabídku týkající se bodu 2. Přístupového systému do provozních prostor zoo zadavatel 
požadauje zpracovat v následujícím členění: 
A. cenová nabídka přístupu na parkoviště zaměstnanců a otevírání vstupní branky do areálu zoo 
B. cenová nabídka otevírání již realizované závory 
C. cenová nabídka přístupů do provozních prostor zoo  
 
Cenová nabídka bude zpracovaná za jednotlivé části samostatně. Vybraný bude pouze jeden 
dodavatel, který doloží nabídku na všechny požadované systémy. 
 
Zadavatel bude v roce 2017 realizovat pouze přístupový systém pro parkoviště, pro otevírání vstupní 
branky a pro otevírání již realizované závory. Přístupový systém pro provozní prostory bude 
zadavatelem realizován etapově v průběhu příštích 2 let. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Základní kvalifikační předpoklady: 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že osoba oprávněná jednat za 

dodavatele podepíše a předloží Čestné prohlášení o základní způsobilosti viz příloha č. 2 výzvy. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel doloží kopii dokladu k oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky a kopii 

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence, které nejsou k datu 

podání nabídky starší 90 dnů. 

Další doklady se nepožadují.  

 

Zadavatel může dodavatele vyzvat k doplnění dokladů k prokázání kvalifikace, pokud je zadavatel 
nedoložil tak, jak je specifikováno výše. 
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Zadavatel může vyloučit dodavatele, který podal nabídku, jež nebyla podána v souladu s podmínkami 

této výzvy. O vyloučení bude dodavatel písemně informován. 

Před podpisem smlouvy či uzavřením objednávky je vybraný dodavatel povinen na výzvu zadavatele 

předložit originální listiny prokazující splnění požadované kvalifikace formou čestných prohlášení. 

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

4. Požadavky na způsob zpracování nabídky a její obsahové členění: 

Zadavatel požaduje členění nabídky v následujícím pořadí: 

a) Krycí list nabídky 

b) Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti 

c) Cenová nabídka rozdělena na jednotlivé části 

d) Návrh smlouvy na dodávku 

e) Návrh smlouvy na pravidelnou údržbu systému, jeho vzdálenou správu, záruční a pozáruční 

servis včetně cenových kalkulací 

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

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Dodavatelé mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny 

nejpozději do dvou dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele, 

kterou je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, e-mail: antolakova@zoozlin.eu. 

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

 

6. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídku je třeba podat v písemném vyhotovení v zalepené obálce označené názvem výběrového 

řízení „Docházkový a přístupový systém“ a označené “NEOTVÍRAT“ a doručit poštou nebo osobně 

na adresu zadavatele v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Oprávnění jednat za 

dodavatele musí být doloženo originální listinou nebo její ověřenou kopií (plná moc, výpis 

z obchodního rejstříku) 

nebo 
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podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu office@zoozlin.eu  

v termínu do 22. 3. 2017, do 11:00 hodin. E-mail bude označen v předmětu názvem výběrového 

řízení „Docházkový a přístupový systém“. 

Nabídka musí být vždy vyhotovena v českém jazyce, datována a podepsána osobou oprávněnou 

jednat za dodavatele. 

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

7. Lhůta pro podání nabídek 

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

podání nabídky končí dne 22. 3. 2017 v 11.00 hod (doručením zadavateli, nikoliv podáním na 

poště). 

 

8. Způsob hodnocení: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky: 
 
Dílčí hodnotící kritéria: 

1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – 70% 
2) Cena údržby a vzdálené správy na 1 rok v Kč bez DPH – 30% 

 
Nabídkové ceny jsou zpracovány jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace zakázky, uvedené ve 
struktuře cena bez DPH, DPH a cena s DPH. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje související 
s poskytováním služeb. V důsledku výše uvedeného nebude po zadavateli požadována úhrada 
jakýchkoliv dalších nákladů. 
 

Způsob stanovení bodového hodnocení 
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější nabídce 
je přiděleno bodové hodnocení 100. Každé další jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena 
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria vzhledem k nejvhodnější 
nabídce. Výsledný počet bodů je dán součtem bodového hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících 
kritérií. Jako první v pořadí se umístí uchazeč s nejvyšším počtem bodů. 
 
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její 
absolutní výše. 
Pro výpočet bodové hodnoty bude použit následující vzorec: 
 
 
nejnižší nabídková cena v Kč 
-----------------------------------------  x  100 
hodnocená nabídková cena v Kč 
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Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou příslušného dílčího hodnotícího 
kritéria (70%), a tak bude vypočteno výsledné bodové hodnocení tohoto kritéria s přesností na dvě 
desetinná místa. 
 

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit cenu údržby a vzdálené správy na 1 rok v Kč bez DPH, a to 
podle její absolutní výše. 
Pro výpočet bodové hodnoty bude použit následující vzorec: 
 
 
nejnižší nabídková cena v Kč 
-----------------------------------------  x  100 
hodnocená nabídková cena v Kč 
 
 
Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou příslušného dílčího hodnotícího 
kritéria (30%), a tak bude vypočteno výsledné bodové hodnocení tohoto kritéria s přesností na dvě 
desetinná místa. 
 

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

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je stanovena do 30. 4. 2017. 

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

10. Práva zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

• Zadávací řízení zrušit, a to kdykoli, až do okamžiku uzavření smlouvy 

• Změnit nebo doplnit zadávací podmínky 

• Odmítnout veškeré předložené nabídky 

• Upřesnit rozsah plnění v návaznosti na finanční možnosti zadavatele 

• Dále jednat o předloženém návrhu smlouvy 

Zadavatel sděluje, že nebude organizovat otevírání obálek, kterého se mohou účastnit dodavatelé, 

jež podali nabídku. 

O výběru nejvhodnější nabídky budou všichni dodavatelé písemně informováni. 

Vybraný dodavatel bude následně vyzván k uzavření smlouvy. Smlouvu je dodavatel povinen uzavřít 

se zadavatelem ve lhůtě do 7 dnů. Nebude-li smlouva uzavřena z důvodů ležících výlučně na straně 

dodavatele, bude vyzván k uzavření smlouvy dodavatel, který se umístil ve výběru nejvhodnější 

nabídky druhý v pořadí.  

Toto výběrové řízení zadává zadavatel jako veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejíž zadání se v souladu s ust. 
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§ 31 zákona neřídí tímto zákonem. Proti rozhodnutí zadavatele proto není možné podávat námitky 

ani podněty na přezkum úkonů zadavatele. 

Přílohy: 

1. Krycí list nabídky  

2. Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti 

 
Ve Zlíně – Lešné, dne 14. 3. 2017      

 

 

……………………………………………………………………… 

         Ing. Roman Horský, ředitel  


