
Výsledek výzvy k podávání nabídek

Číslo zakázky: C/09/067

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0345
CZ.1.07/2.2.00/07.0367
CZ.1.07/2.3.00/09.0052

Název projektu:  Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty 
JAMU

 Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního 
programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU

 Rozvoj  výzkumného  potenciálu  Janáčkovy  akademie 
múzických umění v Brně

Název zakázky: Kancelářská IT technika, příslušenství  a software  EU projektů 
JAMU

Datum vyhlášení zakázky: 6.11.2009

Název/obchodní  firma 
zadavatele:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Název  obchodní  firma 
vybraného dodavatele:

Část 1: ELDIS, s.r.o.
Část 2: AURA, s.r.o.
Část 3: NAVERTICA a.s.

Sídlo dodavatele: 1.) Všetičkova 8, 602 00 Brno
2.) Úvoz 499/56, 602 00 Brno
3.) Šumavská 15, 602 00 Brno

Osoba  oprávněná  jednat 
jménem dodavatele:

      1.)  Ing. Milan Šrůtka
      2.)  Ing. Filip Engelsmann
      3.)  Ing. Petr Homola, CSc.   

IČ dodavatele: 1.) 48528765
2.) 46991573
3.) 25585207

Vyplněný  formulář  zasílejte  v  případě  individuálních  projektů  elektronicky  na  adresu 
cera@msmt.cz a v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a 
v předmětu uveďte "Zadávací řízení".

Tato výzva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

mailto:cera@msmt.cz


Kontakty ZS

Kraj WWW stránky Emailová adresa

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz  .  

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk  @kr-moravskoslezsky.cz  

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický elena.zrebena@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ opvk@kr-s.cz

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský www.kr-zlinsky.cz lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz

Výsledek výzvy k podání nabídek bude na www.msmt.cz / www ZS uveřejněn nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne obdržení. 

Kontaktní  osoba  pro  případ doplnění  formuláře  před jeho uveřejněním na  www.msmt.cz/ 
www ZS.

Jméno: Lucie
Příjmení: Abou
E-mail: abou@jamu.cz
Telefon: +420 542 591 127

Tato výzva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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