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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 – Hudebně dramatická laboratoř, Brno ‐ koordinátor BOZP na 
staveništi“ 

  
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:      JAMU v Brně 
Pověřená osoba:      JUDr. Lenka Valová   
Právní forma:        veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:          62156462 
DIČ:          CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:    Ing. Josef Vinkler 
Tel.          542 591 113 
Fax:          542 591 142 
E‐mail:         vinkler@jamu.cz 

 
2. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
• Textová část 
• Krycí list nabídky 
• dokumentace  pro  stavební  řízení  v digitálním  formátu  na  CD  zpracovaná 

společností ARCHTEAM s.r.o. v červnu 2008 
 

mailto:vinkler@jamu.cz


3. Předmět veřejné zakázky 

Na  pozemcích  par.  čís.  166,  165/1,  a  163/3  v  k.  ú. Město  Brno  připravuje  zadavatel 
výstavbu Hudebně dramatické laboratoře. Stávající provizorní budova č. pop. 522 na těchto 
pozemcích bude zdemolována a na jejím místě bude postaven objekt se dvěma podzemními 
a pěti nadzemními podlažími, kde budou umístěny   studentská divadelní scéna, nahrávací 
studio, výukové a další uživatelské provozy školy. Součástí stavby je rekonstrukce a obnova 
části stávajících hodnotných sklepů. Na stavbu  je zpracována projektová dokumentace pro 
stavební řízení. Zahájení výstavby se předpokládá v říjnu 2009. 

Předmětem veřejné zakázky  je poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi  (dále  jen „Koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona  č. 309/2006 
Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci 
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo 
poskytování  služeb mimo pracovně právní vztahy ve  znění pozdějších předpisů  (dále  jen 
„Zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  BOZP“)  při  realizaci  stavby  „JAMU  ‐  Hudebně 
dramatická laboratoř, Brno“. 

Investiční náklady stavby: 
náklady na stavební část stavby a stavební technologie:    220 mil. Kč bez DPH 
z toho náklady na speciální technologie:            55 mil. Kč bez DPH 

Rozsah požadovaných služeb: 
Rozsah  požadovaných  služeb  „koordinátora  BOZP“  je  dán  „Zákonem  o  zajištění  dalších 
podmínek BOZP“ a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na staveništích (dále jen „Nařízení vlády o BOZP na 
staveništi“).  Zadavatel  požaduje  poskytnutí  níže  specifikovaných  služeb  „koordinátora 
BOZP“: 

a) Rozsah  služeb  „koordinátora BOZP“ při přípravě  stavby dle  §  18  odst.  1  „Zákona  o 
zajištění dalších podmínek BOZP“ a § 7 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“. Jedná se 
zejména o následující činnosti: 

- předání  informací  o  bezpečnostních  a  zdravotních  rizicích,  které  se mohou  při 
realizaci stavby vyskytnout projektantovi a stavebníkovi, 

- spoluúčast při zpracování prováděcí dokumentace, 
- spoluúčast při tvorbě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 
- vypracování  a  doručení  oznámení  o  zahájení  stavby  oblastnímu  inspektorátu 

práce v  termínu dle § 15 odst. 1 „Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP“ a 
v rozsahu dle přílohy č.4 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“,    

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu 
§ 15 odst. 2 „Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP“ 

b) Rozsah  služeb  „koordinátora BOZP“ při  realizaci  stavby dle  §  18  odst.  2  „Zákona  o 
zajištění dalších podmínek BOZP“ a § 8 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“. Jedná se 
zejména o následující činnosti: 

- shromáždění  pracovně  bezpečnostních  rizik  od  jednotlivých  zhotovitelů  a 
vzájemné  informování  jednotlivých  zhotovitelů  stavby  o  bezpečnostních  rizicích 
vzniklých z jejich činností 

- koordinace  spolupráce  zhotovitelů  při  přijímání  opatření  k zajištění  BOZP  při 
výstavbě, 



- dohled  nad  harmonogramem  prací  se  zřetelem  na  dodržování  požadavků  na 
BOZP 

- dohled nad prováděním prací na staveništi z pohledu dodržování požadavků na 
BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a zjednání jejich nápravy, 

- organizace kontrolních dnů nad dodržováním plánu BOZP, 
- zápisy  o  zjištěných  nedostatcích  v BOZP  na  staveništi  včetně  návrhů  opatření 

vedoucích k odstranění nedostatků a jejich plnění, 
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
- účast na kontrolních prohlídkách stavby organizovaných stavebním úřadem, 
- spolupráce s organizací vykonávajíc technický dozor stavebníka  

 
4. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní všem zájemcům oprávněným k předložení nabídky prohlídku místa 
plnění.  Prohlídka  místa  plnění  bude  umožněna  po  telefonické  dohodě  s ing.  Josefem 
Vinklerem. 
 
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

a) Při přípravě stavby  

Zahájení plnění:  ihned po podpisu smlouvy ‐ předpoklad duben 2009    
Ukončení plnění:  předání staveniště zhotoviteli stavby ‐ předpoklad září 2009 

b) Při realizaci stavby   

Zahájení plnění:  zahájení výstavby ‐ předpoklad říjen 2009 
Ukončení plnění:  ukončení výstavby – předpoklad květen 2011  

předpokládaná doba výstavby cca 20 měsíců 
Místo plnění:    parcely par. čísla 166, 165/1 a 163/3 v k. ú. Město – Brno 

 
6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta  k předložení  nabídky  končí  dne  20.4.  2009  ve  12.00  hod. Nabídky  se  podávají 
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. 
 
7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH     400 000  Kč 
 

8. Kvalifikační doklady uchazeče 

• uchazeč  předloží  kopii  výpisu  z  obchodního  rejstříku,  pokud  je  v  něm  zapsán,  či 
výpis  z  jiné  obdobné  evidence,  pokud  je  v  ní  zapsán,  ne  starší  než  90  dnů;  je‐li 
uchazeč zřízen zákonem odkáže na zákon, kterým byl zřízen. 

• Uchazeč předloží kopii živnostenského listu na předmět plnění dodávky 



• uchazeč  předloží  kopii  osvědčení  o  zkoušce  z  odborné  způsobilosti  ve  smyslu 
nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.,  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek 
z odborné  způsobilosti,  opravňující  jej  provádět  „koordinátora  BOZP“  ve  smyslu 
„Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP“. 
 

9. Hodnocení nabídek 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle kriteria nejnižší nabídkové ceny.  
 

10. Požadavky  na  způsob  zpracování  nabídkové  ceny  a  podmínky,  za  nichž  je 
možno překročit výši nabídkové ceny 

- Uchazeč  stanoví  nabídkovou  cenu  oceněním  předmětu  veřejné  zakázky  v korunách 
českých a to včetně veškerých nákladů uchazeče na realizaci předmětu plnění. Uchazeč 
doloží v nabídce výpočet nabídkové ceny. Kalkulace bude součástí nabídky. 

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

- Nabídková  cena  bude  stanovena  pro  každou  fázi  výstavby  dle  bodu  3  této  výzvy 
k podání nabídek , tj. samostatně pro rozsah služeb při přípravě stavby a samostatně pro 
rozsah  služeb  při  realizaci  stavby.  Takto  stanovená  nabídková  cena  bude  uvedena 
v krycím listě nabídky. 

- Nabídková cena bude uvedena  jako cena bez DPH, vypočtená DPH v zákonné výši ke 
dni podání nabídky a cena s DPH. 

- Nabídnutá cena musí být platná po celou dobu plnění.   
- Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit či snížit 

výši nabídkové ceny: 
- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, 
- pokud v průběhu plnění dojde ke změně rozsahu předmětu plnění, 
- pokud v průběhu plnění dojde k  prodloužení realizace předmětu plnění o více 

jak 3 kalendářní měsíce 
 
11. Platební podmínky  

- Zadavatel  uhradí  část  předmětu  plnění  za  služby  „koordinátora  BOZP“  při  přípravě 
stavby  jednorázově  po  splnění,  řádném  předání  a  převzetí  předmětu  plnění  a  to  na 
základě faktury – daňového dokladu uchazeče 

- Zadavatel  bude  část  předmětu  plnění  za  služby  „koordinátora  BOZP“  při  realizaci 
stavby proplácet průběžně měsíčně, vždy za uplynulý kalendářní měsíc, a to na základě 
faktur  –  daňových  dokladů  vystavených  dodavatelem. Výši měsíčních  plateb  vyjádří 
uchazeč v platebním kalendáři, který bude doložen v nabídce. 

- Úhrada  faktur  bude  provedena  bezhotovostním  převodem  z účtu  zadavatele  na  účet 
dodavatele. Splatnost daňových dokladů  je 30 kalendářních dnů od doručení do  sídla 
zadavatele.  Splatnost daňových dokladů  lze  ve  výjimečných případech prodloužit  na 
základě  smlouvy  o  dalších  90  dnů  bez  uplatnění  sankce  ze  strany  dodavatele  vůči 
zadavateli. 

 



12. Obchodní podmínky  
- Podmínky  požadované  zadavatelem  v této  výzvě,  obchodní  a  další  podmínky 

předložené  uchazečem  v  nabídce  budou  obsaženy  ve  smlouvě  uzavřené  s vybraným 
uchazečem.  
 

13. 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 
- Doklady o splnění kvalifikace 
- Cenová nabídka  
- Případné další údaje 

 
 
S pozdravem 
      
 
 
 
 
           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 – Hudebně dramatická laboratoř, Brno ‐ koordinátor 
BOZP na staveništi“ 

 
 

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 

Služby koordinátora BOZP 
při přípravě stavby  

     

Služby koordinátora BOZP  
při realizaci stavby  

     

Celková nabídková cena        

 
 
 
 
 
Datum:            Razítko a podpis dodavatele: 


