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Věc: Výzva k pod{ní nabídky na veřejnou zak{zku malého rozsahu ve smyslu ust. 

§ 12 odst. 3 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, na zak{zku: „N{kup 

kancel{řského n{bytku pro Vědecko-výzkumné centrum JAMU“  

 

Vyzýv{me V{s k pod{ní nabídky na veřejnou zak{zku malého rozsahu  

„N{kup kancel{řského n{bytku pro Vědecko-výzkumné centrum JAMU“  

 

 

1. Údaje o zadavateli  

 

N{zev zadavatele:    Jan{čkova akademie múzických umění v Brně  

Sídlo zadavatele:    Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  

Pracoviště zadavatele, pro  

nějž je VZ určena:    Vědecko-výzkumné centrum JAMU 

Pověřen{ osoba:    JUDr. Lenka Valov{ 

Pr{vní forma:     veřejn{ vysok{ škola, kód 601  

IČ:      62156462  

DIČ:      CZ62156462  

Pověřený zaměstnanec:   Ing. Michal Trzos 

Tel.      +420 776 690 786 

E‐mail:     trzos@jamu.cz 

 

 

2. Předmět veřejné zak{zky  

 

Předmětem zak{zky je dod{vka n{bytku pro Vědecko-výzkumné centrum JAMU na ulici 

Novobransk{ 3 realizované Jan{čkovou akademií múzických umění v Brně v r{mci projektu 

č. CZ.1. 07/2.3.00/09.0052 „Rozvoj vědecko-výzkumného potenci{lu Jan{čkovy akademie 

múzických umění v Brně“, který byl podpořen z Operačního programu Vzděl{v{ní pro 

konkurenceschopnost, prioritní osy 2 – Terci{rní vzděl{v{ní, výzkum a vývoj, oblasti 



                                               
 

podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Projekt je financov{n Evropským 

soci{lním fondem a st{tním rozpočtem České republiky. 

 

Popis dod{vky Počet 

Pracovní stůl 160 x 75,5 x 78,6 cm (šířka, výška, hloubka), průchodky, samonosn{ 

kovov{ podnož s kabelovým kan{lem, výškov{ rektifikace, stolové desky 25 mm, 

hrany ABS, barva podnoží – čern{, barva dezénu – bříza 2 ks 

Pracovní stůl 140 x 75,5 x 78,6 cm (šířka, výška, hloubka), průchodky, samonosn{ 

kovov{ podnož s kabelovým kan{lem, výškov{ rektifikace, stolové desky 25 mm, 

hrany ABS, barva podnoží – čern{, barva dezénu – bříza 2 ks 

Pracovní stůl 120 x 75,5 x 78,6 cm (šířka, výška, hloubka), průchodky, samonosn{ 

kovov{ podnož s kabelovým kan{lem, výškov{ rektifikace, stolové desky 25 mm, 

hrany ABS, barva podnoží – čern{, barva dezénu – bříza 1 ks 

Pracovní stůl 80 x 75,5 x 78,6 cm (šířka, výška, hloubka), samonosn{ kovov{ podnož 

s kabelovým kan{lem, výškov{ rektifikace, stolové desky 25 mm, hrany ABS, barva 

podnoží – čern{, barva dezénu – bříza 2 ks 

Kontejner z{suvkový 40 x 60 x 60 cm (šířka, výška, hloubka), 4 z{suvky, barva 

dezénu – bříza 2 ks 

Skříň otevřen{ 80 x 190 x 42 cm (šířka, výška, hloubka), korpus skříně z laminované 

dřevotřísky o tloušťce 18 mm, 4 polohovatelné police z laminované dřevotřísky 

o tloušťce 18 mm, rektifikace z černého plastu (průměr 4,7 cm, výška 2,7–4,7 cm) 1 ks 

Kancel{řsk{ židle - vysoký opěr{k čalouněný samonosnou l{tkou, plynový píst, 

hliníkový kříž, kolečka 65 mm, výškově nastavitelné područky s loketníky 

nastavitelnými do hloubky, mechanismus pro nastavení plovoucího pohybu 

opěradla židle podle v{hy uživatele a zablokov{ní sklonu opěradla v pěti pozicích, 

nastaviteln{ výška sezení. Barva čalounění - světle šed{ 5 ks 

Nosič PC pod desku stolu, výška pro všechny typy PC, nastaviteln{ šířka 4 ks 

Jednací stohovateln{ kancel{řsk{ židle – čtyřnoh{ konstrukce, opěr{k čalouněný 

samonosnou síťovinou, šed{ kostra, světle šedé čalounění 5 ks 

 

Veškeré úchytky budou ve stejném designu. 

 

 

3. Doba a místo plnění zak{zky 

 

Požadovaný termín plnění předmětu veřejné zak{zky (dod{vky a mont{že) musí být 

uskutečněn nejpozději do 30. 10. 2009. 

Místo plnění: Vědecko-výzkumné centrum JAMU, Novobransk{ 3, 602 00 Brno 

 

  



                                               
 

4. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek  

 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 9. 10. 2009 ve 13.00 hod. Nabídka se pod{v{ písemně 

v ř{dně uzavřené ob{lce s n{pisem „NEOTEVÍRAT – N{kup kancel{řského n{bytku pro 

Vědecko-výzkumné centrum JAMU“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče, na 

adresu zadavatele: Ing. Michal Trzos 

         Vědecko-výzkumné centrum JAMU 

         Jan{čkova akademie múzických umění v Brně  

         Beethovenova 650/2  

         662 15 Brno 

 

 

5. Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky  

 

Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky činí bez DPH 70 000 Kč, 83 300 Kč s DPH.  

 

 

6. Kvalifikační doklady uchazeče 

 

Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů. 

 

 

7. Hodnocení nabídek  

 

Nabídky budou hodnoceny podle n{sledujícíh kritérií: 

 

kritérium v{ha 

cena 60 % 

délka z{ruky 20 % 

dodací lhůta 20 % 

 

 

8. Požadavky na zpracov{ní nabídkové ceny  

 

– Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zak{zky v korun{ch 

českých. 

– Nabídkov{ cena musí zahrnovat veškeré n{klady uchazeče na dod{vku předmětu 

plnění včetně všech z{kladních i zvl{štních výkonů, provozní n{klady, dopravné, 

pojištění, daně, spr{vní poplatky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 

plnění.  



                                               
 

– Nabídkov{ cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v z{konné výši ke dni 

pod{ní nabídky a cena s DPH.  

– Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny 

sazeb DPH na z{kladě změny pr{vních předpisů.  

– Zadavatel připouští varianty nabídek. 

 

 

9. Platební podmínky 

 

– Zadavatel zaplatí předmět plnění jednor{zově po splnění, ř{dném před{ní a převzetí 

předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na z{kladě faktury – daňového 

dokladu uchazeče. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu 

zadavatele na účet uchazeče.  

– Splatnost daňových dokladů je 21 kalend{řních dnů od doručení do sídla zadavatele.  

– Z{lohu lze poskytnout pouze do výše 10 % nabídnuté ceny. Poskytnut{ z{loha bude 

zúčtov{na v konečné faktuře zhotovitele.  

 

 

10. Obchodní podmínky   

 

Podmínky požadované zadavatelem v této výzvě, obchodní a další podmínky předložené 

uchazečem v nabídce budou zahrnuty v budoucím smluvním vztahu uzavřeném s vítězným 

uchazečem.  

 

 

11. Další požadavky zadavatele 

 

– Zadavatel nehradí n{klady uchazečů na zpracov{ní nabídky a na účast v soutěži 

a nabídky nevrací.  

– Zadavatel si vyhrazuje pr{vo zrušit zad{ní veřejné zak{zky pokud nebude mít 

přiděleny potřebné finanční prostředky.  

– Zadavatel si vyhrazuje pr{vo zad{ní zak{zky kdykoliv bez ud{ní důvodu zrušit. 

– Nabídka bude zpracov{na v českém jazyce.  

 

 

S pozdravem  

 
 Ing. Michal Trzos 

          vedoucí Vědecko-výzkumného centra  

   JAMU v Brně 


