
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno
IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98 Sb. ve znění pozdějších změn

Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 12, odst. 6  zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách,  na zakázku:

„Tisk reprezentativní publikace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER"

Zadavatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Pověřená osoba: MgA. Ondřej Vodička
IČ: 62156462
DIČ: CZ 62156462
Pověřený zaměstnanec: Jiří Matoušek
tel. 542 591 334
fax: 542 591 350
e-mail: matousek@jamu.cz

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je výroba reprezentativní publikace mapující 20 let  existence festivalu 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER.  Výrobou  se  přitom  rozumí  předtisková  příprava,  tisk,  vazba,  úkony 
následující po tisku (laminování apod.) a případné další, tedy veškeré činnosti od předání grafických 
podkladů do tiskárny až po převzetí hotové publikace zadavatelem.
Specifikace publikace je následující:
- počet stran 150
- formát 220 x 270 mm
- obálka 250 až 300 g, křída matná, barevnost 4+0
- obálka 135 g, křída matná, lamino matné, barevnost 4+0
- vnitřní strany 115 g, křída matná, barevnost 4+4
- vazba V2
- náklad 1 000 ks /v součtu – 400 ks anglická, 600 ks česká/

Podrobné požadavky,  zadávací  podmínky zadavatele a specifikace  předmětu veřejné  zakázky pro 
účely  zpracování  nabídky  a  celkové  nabídkové  ceny  jsou  uvedeny  v zadávací  dokumentaci  pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nezbytných přílohách.

Zájemci o veřejnou zakázku si  mohou zadávací dokumentaci objednat a vyzvednout na adrese 
matousek@jamu.cz.

Doba a místo plnění:

Předpokládané zahájení plnění předmětu veřejné zakázky 21. 11. 2009
Termín ukončení plnění veřejné zakázky 10. 12. 2009
Místo plnění: Brno

Kritérium pro zadání veřejné zakázky:

Základním  kritériem  pro  zadání  zakázky  je  ekonomická  výhodnost  nabídky.  Další  kritéria  jsou 
podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 6. 11. 2009 v 15:00
Nabídky se podávají elektronicky na adrese: matousek@jamu.cz

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH 195.000 Kč.
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