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Příloha č. 1 – Zadání technické specifikace nabídky 

 

Veřejná zakázka č. 2/2016 

 

Zakázka malého rozsahu  (podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. – podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 

Sb.) na dodávky  
 

Název veřejné 

zakázky: 

Instalace automatických dveří s ovládáním čipy 
v prostoru před tělocvičnou 

 

Zadavatel 

Název:  
Střední odborná škola zdravotnická a Střední 

odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

Sídlo:  Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 

IČ/DIČ: 60821221 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Martina Kokořová, ředitelka 

Kontaktní osoba: Dominová Marcela 

Telefon: 380 711 359, 383 134 802 

E-mail: dominova@zdravkack.cz 

 

Uchazeč 

 

Název: 
 

Sídlo/místo podnikání:  

IČ/DIČ:  

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 
 

 

Předmět plnění zakázky – technická specifikace zakázky - požadavky 

 

Automatické dveře musí splňovat všechny bezpečnostní prvky pro používání dveří ve 

školním prostředí.  

Bude se jednat o dveře posuvné dvoukřídlové o celkovém rozměru cca 3200 x 2800 mm (za 

přesné zaměření odpovídá uchazeč - dodavatel). Předpokládané členění dveří viz náčrt.  
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Dodaná zařízení pro ovládání dveří pomocí čipů musí být kompatibilní se stávajícím 

softwarem  již instalovaných dveří u šaten a u vstupu do školy, aby se mohly používat 

jedny čipy. Musí umožňovat režimy ovládání dveří: 

- obousměrný přístup zaměstnanců prostřednictvím čipů 

- obousměrný přístup žáků prostřednictvím čipů v nastavených časech (např. přestávkách) 

- trvalé uzavření dveří (nelze otevírat čipy) 

- trvalé otevření dveří 

- trvalé uzavření dveří v naplánovaných časech od - do 

- otevírání na pohybové čidlo 

- ev. další 

 

 
 

Předmět plnění zakázky   
počet 

ks 

cena 

bez 

DPH/ks 

celková 

cena 

bez 

DPH 

celková 

cena 

včetně 

DPH 

 

1. Čipový přístupový systém 

Technická specifikace: 

- čipový přístupový systém: obousměrný čipový 

systém, jednoduchá správa uživatelů přes PC, 

historie událostí,  časový dohled  řídící 

jednotky, řídící jednotka propojená k PC, 

proxy terminály, snímací čtečky, záložní 

napájecí zdroj pro 4 hodiny provozu, on-line 

zadávání médií PROXY 

- montáž systému 

- zaškolení obsluhy 

- záruční a pozáruční servis 

- on-line nebo telefonická  podpora při potížích 

se softwarem 

-    

2. Interiérové dveře 

Technická specifikace:  

- Křídla a portál – bezpečnostní skla a další 

bezpečnostní prvky pro školní prostředí 

- dodávka a montáž 

1    
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Celková nabídková cena v Kč za plnění příslušné části veřejné zakázky 

Nabídková cena bez DPH 
Výše DPH dle příslušné 

% sazby 
Nabídková cena vč. DPH 

   

 

Následuje: Detailní obsah nabídky (množství, nabízené parametry a nabízená záruka), typové 

označení jednotlivých položek, nabídková cena bez DPH i s DPH v české měně za každou 

položku zvlášť a celková cena pro každou položku). 

 

Předmět plnění zakázky - nabídka  
počet 

ks 

cena 

bez 

DPH/ks 

celková 

cena 

bez 

DPH 

celková 

cena 

včetně 

DPH 
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Příloha č. 3 
 

Čestné prohlášení 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

(přesný název uchazeče)  

 

jako uchazeč o veřejnou zakázku: VZ 2/2016 - I SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 

342 

 
tímto čestně prohlašuje, že: 
 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
 k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště,  

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,  

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, 
 v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
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konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci,  
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby,  

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,  
 
 

 

V…………………..………………………………… dne …..……………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………  
  
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem či za dodavatele 
 
 
 

                  
…………………………………………………..…………………………….… 
Razítko a podpis oprávněné osoby 
jednat jménem či za dodavatele 
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  Příloha č. 2 -  Krycí list nabídky – Nabídková cena 

1. Veřejná zakázka č. 2/2016 – veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: 
Instalace automatických dveří s ovládáním čipy 
v prostoru před tělocvičnou 

2.1.  Zadavatel Základní identifikační údaje     

Obchodní firma nebo název:  
Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné 
učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

    

Sídlo / místo podnikání: Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 
    

IČ:   60821221 
    

Osoba oprávněná jednat jménem či 
za zadavatele:  

Mgr. Martina Kokořová     

Kontaktní osoba:   Marcela Dominová 
    

Tel./fax:  383 134 802, 380 711 359 
    

E-mail:   dominova@zdravkack.cz 
    

2.2.  Uchazeč  Základní identifikační údaje     

Obchod. firma nebo název / obch. 
firma nebo jméno a příjmení:  

      

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

      

IČ:         

Osoba oprávněná jednat jménem či 
za uchazeče:  

      

Kontaktní osoba:         

Tel./fax:        

E-mail:         

3.  Nabídková cena v Kč 

 
Cena celkem bez 

DPH: 
Samostatně DPH 

(sazba): 
Cena celkem včetně 

DPH: 

Dodávka a zabudování dveří     

Čipový přístupový systém 
včetně příslušenství 

   

Celková nabídková cena    

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

 
 
Podpis oprávněné osoby, razítko 

      

 
Titul, jméno, příjmení       

      

 
Funkce 

      

Detailní obsah nabídky napište do přílohy č. 1 – Technická specifikace zakázky - 
nabídka.  
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