
   
 

 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Tel.: 542591113 
Fax : 542591142 
E‐mail: vinkler@jamu.cz  
 
 
Váš dopis značky / ze dne  Naše značka  Vyřizuje / linka  Brno 

    Cesarová/542591124  1.6.2009 

Věc:  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu  ust. 
§  12  odst.  3  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve  znění 
pozdějších předpisů  (dále  jen „ZVZ“), která  je v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ 
postupem podle vnitřní směrnice JAMU č. 3/2007, o veřejných zakázkách 
 
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 

„JAMU – Úpravy VZT a klimatizace auly včetně úpravy pódia“ 
  

1. Údaje o zadavateli 

Název zadavatele:      Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Sídlo zadavatele:      Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
Pracoviště zadavatele, pro 
nějž je VZ určena:      Hudební fakulta 
Pověřená osoba:      JUDr. Lenka Valová 
Právní forma:        veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:          62156462 
DIČ:          CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:    Ing. Josef Vinkler 
Tel / fax:        542591113, 542591142 
E‐mail:         vinkler@jamu.cz 
Kontaktní osoba pro technické věci: Ing. Josef Vinkler 
Tel / fax:        542591113, 542591142 
E‐mail:         vinkler@jamu.cz 

 
2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem  veřejné  zakázky  jsou  úpravy  VZT  a  klimatizace  auly  v objektu  Komenského 
náměstí 609/6 a  s  tím  spojená úprava pódia.   Předmět veřejné zakázky  je  rozdělen na dvě 
části dle předmětu plnění.  

 



2.1. Úpravy VZT a klimatizace 

Klimatizace  auly  je  v současné  době  řešena  centrálním  systémem  s jedním  přívodním  a 
jedním odvodním panelem na čelních stěnách sálu. Tento způsob distribuce byl realizován 
v minulosti  z designových  důvodů. Nevýhodou  současného  řešení  je  nadměrné  proudění 
chladného  vzduchu  na  pódiu.  Úpravy  VZT  a  klimatizace  mají  za  úkol  odstranit  tento 
negativní jev. 
Stávající  systém  s  jedním přívodním panelem bude doplněn dalšími přívodními prvky do 
čelní  stěny  pódia  s nastavitelným  směrem  proudění  ke  stěnám  auly,  část  vzduchu  bude 
přivedeno  do  podlahy  pódia  a  část  do  dutiny  v pódiu  směrem  k obvodové  zdi.  Stávající 
přívodní potrubí vzduchu  je ve vedlejší místnosti pod  stropem. Přívod vzduchu k novým 
distribučním  elementům bude proveden novými potrubními  trasami ve vedlejší místnosti 
směrem  k podlaze  a  následně  do  pódia  auly.  Přívodní  komora  se  stávajícím  přívodním 
panelem bude upravena tak, aby výfukový vzduch byl směřován do stran a vodorovně a to 
nastavitelným způsobem. Nastavení náběhových plechů bude provedeno při zaregulování 
systému  a  následně  se  zaaretuje. Do  přívodní  komory  i  sádrokartonového  obložení  bude 
zřízen  přístupový  poklop,  pro možnost  čištění  přívodní  komory  (mříž,  filtr)  bez  nutnosti 
demontovat  přívodní mříž  z auly. Do  nových  potrubních  přívodních  tras  budou  osazeny 
regulační klapky na servopohon.  

Součásti předmětu plnění dále budou: 
- Související zednické, elektroinstalační a podobné výpomocné práce (montáž a demontáž 

sádrokartonu, malba, likvidace suti apod.) 
- zjednodušená  projektová  dokumentace,  ve které  bude mj.  proveden  návrh  a  umístění 

velikosti vyústek,  rychlost vzduchu v místech vyústek, možnosti  regulace v souvislosti 
s dalšími zařízeními (otopná tělesa, vnitřní žaluzie) 

- propočty  mikroklimatu  při  různých  limitních  podmínkách  (prázdný  sál,  plný  sál, 
osluněný, neosluněný), které budou porovnány  s možnostmi klimatizace při zachování 
rychlostních parametrů z vyústek na jevišti a pod jevištěm 

- seřízení a kontrola funkce klimatizace pro uvažované provozní stavy (zkušební provoz), 
zaškolení obsluhy uživatele 

- dokumentace skutečného provedení  
- certifikáty,  prokázání  shody  a  prohlášení  o  shodě  podle  platných  právních  předpisů, 

provedení revizí, revizní zprávy apod. 

Zadavatel  připouští  nabídnutí  variantního  řešení,  pokud  splní  výše  uvedené  požadavky 
uživatele. 

2.2. Úpravy pódia 

Úpravy VZT a klimatizace v aule spočívají v redistribuci přívodního vzduchu provedením 
nových  rozvodů  přívodního  vzduchu  v tělese  pódia.  To  si  vyžádá  celkovou  obnovu  a 
úpravu  pódia.  Tvar  a  rozměry  pódia  včetně  schůdků  budou  zachovány.  Stávající  nosná 
dřevěná konstrukce pódia je provedená neodborně a nekvalitně, to má vliv na tuhost pódia a 
následně na rušivé vrzání při zatížení.  
Z těchto  důvodů  bude  demontováno  celé  pódium,  tj.  podlaha,  čelo  i  nosná  dřevěná 
konstrukce. Bude provedena nová  tuhá nosná konstrukce z dřevěných hranolů, která bude 
zohledňovat  potrubní  rozvody  VZT. Na  tuto  konstrukci  budou  přikotveny  a  vyrovnány 
hranoly a provedena pevná a pružná podlaha skladby: smrkové desky, křížem OSB desky, 
lepené  dubové  parkety,  protiskluzový  lak.  Po  okrajích  bude  podlaha  zalištována.  Mezi 



jednotlivé vrstvy bude vložena netkanou textilie zabraňující vrzání vrstev mezi sebou. Bude 
zhotoveno nové čelo pódia se 2 ks zásuvek, které budou velikostně upraveny dle možnosti 
potrubních rozvodů VZT a požadavku uživatele a cca 4 ks pohledových mřížek na vyústky 
přívodního VZT potrubí. Celková plocha podlahy pódia cca 43 m2, celková plocha čela pódia 
cca 6,0 m2 – viz. přiložený nákres se základním rozměry. 
Součástí prací bude  i úprava schodiště v nástupním prostoru do auly  (místnost  č. 106) pro 
možnost vedení porubního rozvodu VZT. 

Součástí předmětu plnění dále budou: 
- certifikáty, prokázání shody a prohlášení o shodě podle platných právních předpisů. 

Zadavatel  připouští  nabídnutí  variantního  řešení,  pokud  splní  výše  uvedené  požadavky 
uživatele. 

 
3. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní všem zájemcům vyzvaným k předložení nabídky prohlídku místa plnění. 
Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s ing. Josefem Vinklerem. 

 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení plnění:  13.7.2009     
Ukončení plnění  nejpozději 31.8.2009 

Místo plnění:    Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Hudební fakulta, Komenského náměstí 609/6, Brno 

 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 9.6.2009 ve 14,00 hod. Nabídka  se podává písemně 
v uzavřených obálkách na adrese zadavatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, technický a investiční odbor. 
Nabídky  lze  podávat  poštou  nebo  osobně  v pracovní  dny  od  8,00  hod.  do  14,00  hod. 
Nabídku  bude  přebírat  Ing.  Josef Vinkler, Alena Cesarová  nebo  jiná  osoba  pověřená  ing. 
Josefem Vinklerem. 
 
6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění: 

6.1. VZT a klimatizace  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH      300.000 Kč 

6.2. Truhlářské práce – úprava pódia 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH      500.000 Kč 

 
7. Kvalifikační doklady uchazeče 

- Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů 
- Uchazeč  předloží  kopii  živnostenského  listu  nebo  kopii  výpisu  z živnostenského 

rejstříku pro předmět plnění dodávky 
 



8. Hodnocení nabídek 

- Zadavatel  bude  hodnotit  nabídky  podle  výše  nabídkové  ceny.  Nabídka  s nejnižší 
nabídkovou cenou bude nabídkou nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou 
bude nabídkou nejméně vhodnou. 

- Uchazeč může podat nabídku na celý předmět plnění nebo pouze na samostatnou část 
předmětu  veřejné  zakázky  dle  čl.  2  této  zadávací  dokumentace,  tj.  samostatně  na 
předmět veřejné zakázky dle bodu 2.1 nebo 2.2.   

- Každá část veřejné zakázky se bude hodnotit samostatně podle kritéria výše nabídkové 
ceny pro každou část předmětu veřejné zakázky dle čl. 2 této zadávací dokumentace, tj. 
samostatně pro předmět veřejné zakázky dle bodu 2.1 a 2.2.     
 

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

- Uchazeč  stanoví  nabídkovou  cenu  oceněním  předmětu  veřejné  zakázky  v korunách 
českých.  

- Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny. 
- Nabídková cena musí být uvedena pro každou část předmětu veřejné zakázky dle čl. 2 

této zadávací dokumentace samostatně, tj. samostatně pro předmět veřejné zakázky dle 
bodu 2.1 a 2.2.  

- Nabídková  cena  musí  zahrnovat  veškeré  náklady  uchazeče  na  zhotovení  předmětu 
plnění  včetně  všech  základních  i  zvláštních  výkonů,  provozní  náklady,  dopravné, 
pojištění, daně,  správní poplatky a  jakékoliv další výdaje  spojené  s realizací předmětu 
plnění. 

- Nabídková cena bude uvedena v Krycím listě nabídkové ceny. 
- Nabídková  cena bude vždy uvedena  jako  cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni 

podání nabídky a cena s DPH. 
- Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb 

DPH na základě změny právních předpisů. 
 
10. Platební podmínky 

- Zadavatel  zaplatí předmět plnění  jednorázově po  splnění,  řádném předání  a převzetí 
předmětu  plnění  a  odstranění  vad  a  nedodělků,  a  to  na  základě  faktury  – daňového 
dokladu uchazeče. 

- Úhrada  faktur  bude  provedena  bezhotovostním  převodem  z účtu  zadavatele  na  účet 
uchazeče. 

- Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele.  
- Zálohu  lze  poskytnout  pouze  do  výše  10%  nabídnuté  ceny.  Poskytnutá  záloha  bude 

zúčtována v konečné faktuře zhotovitele. 
 
11. Obchodní podmínky 

Podmínky požadované  zadavatelem  v této  výzvě,  obchodní  a další podmínky předložené 
uchazečem  v  nabídce  budou  obsaženy  ve  smlouvě  uzavřené  s vybraným  uchazečem. 
Smlouva bude obsahovat také níže uvedené požadavky zadavatele: 

- Splatnost faktur 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 



- Smluvní pokuta  za prodlení  s dokončením  a předáním díla ve  sjednané  lhůtě ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

- Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

- Smluvní  pokuta  za  nesplnění  dohodnutého  termínu  odstranění  vad  díla  sjednaného 
v zápise o předání a převzetí díla ve výši 500,‐ Kč za každý den prodlení.  

12. Další požadavky zadavatele 

- Zadavatel  nehradí  náklady  uchazečů  na  zpracování  nabídky  a  na  účast  v soutěži  a 
nabídky nevrací. 

- Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  zadání  veřejné  zakázky  pokud  nebude  mít 
přiděleny potřebné finanční prostředky. 

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
- Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

- Krycí list nabídky (v příloze výzvy) 
- Doklady o splnění kvalifikace 
- Stanovení nabídkové ceny 
- Případné další údaje 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Vinkler 

vedoucí technického a investičního odboru 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
Ve smyslu ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách 

 

„JAMU – Úpravy VZT a klimatizace auly včetně úpravy pódia “ 
 

Uchazeč:   
 

Obchodní jméno nebo 
název: 

 

Sídlo nebo adresa:    

IČO:  DIČ: 

Jména a příjmení členů 
statutárních orgánů: 

 

Telefon:   Fax:   E‐mail: 

 
 
 
Cenová nabídka: 
Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje. Ceny uvádějte v Kč. 
 

Předmět zakázky  Cena bez DPH  DPH sazba 19 %  Cena celkem 

Úpravy VZT a klimatizace  
(bod 2.1. výzvy) 

     

Úpravy pódia 
(bod 2.2. výzvy) 

     

Celková nabídková cena        

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:            Razítko a podpis dodavatele: 

  


