Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Šantrochova 2/1800,162 00, Praha 6 - Břevnov

Ředitelství školy vypisuje výběrové řízení na zakázku:
Předmět zakázky: Vstupní a docházkový systém zaměstnanců a žáků, systém evidence stravování

Popis (specifikace) zakázky:
Vstupní a docházkový systém
Vstupní přístupový systém do budovy - hlavní vchod 2x, zadní vchod, zadní vchod jídelna, mateřská školka
Docházkový terminál pro vedení evidence docházky zaměstnanců umístěný uvnitř školy - vrátnice, zadní vchod do
kuchyně
Kompatibilitu se školními informačními systémem Škola Online
Možnost ovlivnění vstupů osob dle přístupových skupin, kdy každá skupina může mít různá přístupová oprávnění
do jednotlivých dveří a osobám prostřednictvím přístupového systému umožnit vstup pouze tam, kam škola určí a
ideálně jen v čas, který jim je pro přístup umožněn.
Systém evidence stravování
Objednávkový terminál vybaven moderní dotykovou obrazovkou, evidence skladu, vyhodnocení spotřebního koše,
evidence faktur, vedení konta strávníka. Okamžitý přehled o počtu odebraných jídel, vydaných porcí,
nevyzvednutých jídel, čipové čtečky a obrazovky pro výdej jídel.
Kompatibilitu se školními informačními systémem Škola Online

Forma pořízení: Pořízení/ nákup základních komponentů včetně zajištění kompletních servisních služeb s garancí
pravidelných aktualizací.

Požadavek na formu nabídky: Nabídka musí být podána v písemné formě včetně návrhu Smlouvy o nájmu
zařízení a doručena poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele. Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí obsahovat:
Cenu za jednotlivé komponenty
Cenu celkovou za pořízení základních komponentů a víceprací spojených s instalací
Cenu za pravidelný roční servis a údržbu
Dobu servisní odezvy od nahlášení požadavku uživatelem Termín dodání = počet pracovních dnů od podpisu
smlouvy Veškeré ceny musí být uvedeny bez DPH a zároveň včetně DPH
Zadavatel zakázky: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/2, Praha 6, IČ 481 33 779

škola: 235 361 223
jídelna: 235 356 505
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Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Šantrochova 2/1800,162 00, Praha 6 - Břevnov

Doba plnění a místo: říjen / listopad 2020, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 2/1800,
Praha 6 Termín odevzdání nabídek: 5. 9. 2020 písemnou formou

Kritéria pro hodnocení nabídek :
- 60 % cena pořízení služby
-

40 % podmínky smlouvy o servisu a údržbě

Odpovědná osoba za zadání zakázky: Mgr. Helena Patáková, ředitelka školy Kontaktní
osoby: Mgr. Helena Patáková, reditelka@zsvervcaslavske.cz. tel. 722 682 206

Mgr. Helena Patáková v.r. Ředitelka školy
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