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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 

3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku:  
 

„Propagační materiály OP VK JAMU“  
 

v rámci projektů „Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty 
JAMU“, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0345, „Inovace Výchovné dramatiky 

Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty 
JAMU“, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0367, „Rozvoj vědecko-výzkumného 

potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně“, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.3.00/09.0052, „Komplexní systém dalšího vzdělávání pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců JAMU“, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0044. 
 

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:   Rektorát JAMU 
Pověřená osoba:   JUDr. Lenka Valová 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Ing. Dana Horníčková 
Tel.     542591134 
Fax:     542591140 
E-mail:     hornickova@jamu.cz 
 
 
2. Popis předmětu veřejné zakázky 
 
Část I. – Propagační materiály projektu „Inovace studijního programu Hudební 
umění Hudební fakulty JAMU“, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0345 
 
1) USB Flash disk (4GB): potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, HF JAMU (černobíle); 

délka od 4 do 7 cm, šířka od 1 do 2 cm, výška max. 1 cm (140 ks)  
2) Blok (kroužkový – bílá barva, vazba na levé straně; pravá strana linkovaná, levá 

strana prázdná) – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, HF JAMU (barevně); vel. 
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A5; 100 listů; obálka 300 g křída mat (4/0), vnitřní listy 80g ofset (1/0 - černá); (300 
ks) 

3) Samolepící papírky (minimální rozměry 75x75mm, minimální počet 100ks 
v balení) a záložky stránek (minimální rozměry 20x50mm, minimální počet 3 
barvy po 40ks) v transparentní plastové krabičce – potisk logy EU, ESF, MŠMT, 
OPVK, HF JAMU (černobíle); (300 ks) 

4) Kovový klip na poznámky – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, HF JAMU 
(jednobarevně); (300 ks) 

 
Část II. – Propagační materiály projektu „Inovace Výchovné dramatiky 
Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty 
JAMU“, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0367 
 
1) USB Flash disk (4GB): potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (černobíle); délka od 4 

do 7 cm, šířka od 1 do 2 cm, výška max. 1 cm (35ks)  
2) Propiska – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (černobíle); jakákoliv barva kromě 

bílé a černé (80ks) 
3) Blok (kroužkový, vazba na levé straně; pravá strana linkovaná, levá strana 

prázdná) – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, JAMU (barevně); A5, 100 listů, 
obálka 300 g křída mat (4/0), vnitřní listy 80g ofset (1/0 - černá); (80ks) 
 

Část III. – Propagační materiály projektu „Rozvoj vědecko-výzkumného 
potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně“, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.3.00/09.0052 
 
1) USB Flash disk (4GB): potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (černobíle); délka od 4 

do 7 cm, šířka od 1 do 2 cm, výška max. 1 cm (30ks)  
2) Propiska – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (černobíle); jakákoliv barva kromě 

bílé a černé (125ks) 
3) Blok (kroužkový, vazba na levé straně; pravá strana linkovaná, levá strana 

prázdná) – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, JAMU (barevně); A5, 100 listů, 
obálka 300 g křída mat (4/0), vnitřní listy 80g ofset (1/0 - černá); (25ks) 

4) Tričko – krátký rukáv, černá barva, potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, JAMU 
(bílý potisk); (30ks) 
 

Část IV: - Propagační materiály projektu „Komplexní systém dalšího vzdělávání 
pedagogických a nepedagogických zaměstnanců JAMU“, reg. číslo: 
CZ.1.07/2.2.00/15.0044 
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1) USB Flash disk (4GB) – potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (černobíle); délka od 4 
do 7 cm, šířka od 1 do 2 cm, výška max. 1 cm (200ks) 

2) Propiska - potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK (jednobarevně); jakákoliv barva 
kromě bílé a černé (300ks) 

3) Blok (kroužkový, vazba na levé straně; pravá strana linkovaná, levá strana 
prázdná) - potisk logy EU, ESF, MŠMT, OPVK, JAMU (barevně); A5, 100 listů 
obálka 300 g křída mat (4/0), vnitřní listy 80g ofset (1/0 - černá); (300ks) 

 
Všechna potřebná loga a jejich specifikaci naleznete v příloze č.2. 
Uchazeč musí podat nabídku na všechny 4 části zakázky (tedy 1 návrh smlouvy pro všechny 
4 části zakázky). 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Datum vyhlášení:    28. 2. 2011 
Zahájení plnění:      14. 3. 2011 
Ukončení plnění:    15. 4. 2011 
 
Místo plnění pro všechny části:  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 11. 3. 2011 ve 12,00 hod. Nabídka se podává písemně  
v uzavřené obálce, která bude na přední straně označena adresou sídla uchazeče a nápisem 
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Propagační materiály OP VK JAMU“, na adrese 
zadavatele k rukám Ing. Dany Horníčkové, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
Projektová kancelář, Beethovenova 2, 662 15 Brno. 

Nabídky lze podávat poštou nebo osobně na podatelně JAMU v pracovní dny od 8:00 hod. 
do 15:00 hod. 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele. 
 
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče. 
 
Uchazeč v rámci nabídky předloží také písemný návrh smlouvy v českém jazyce, rovněž 
opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. 
 
Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii a to včetně 
požadovaných příloh a dokladů k prokázání kvalifikace. 
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Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 
adresu. 
 
Otevření obálek proběhne 11. 3. 2011 ve 13,00 hod na adrese zadavatele: Beethovenova 2, 
Brno 662 15. 
 
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH 143.932,-Kč (172.718,40,-Kč včetně 
DPH). 

Část I: 58.900,-Kč bez DPH 

Část II: 10.392,-Kč bez DPH 

Část III: 12.000,-Kč bez DPH 

Část IV: 62.640,-Kč bez DPH 
 

6. Hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

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

 
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny  
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v čl. 2 
- Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny 
- Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1) 
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zakázky v korunách 

českých.  
- Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni 

podání nabídky a cena s DPH. 

 
8. Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 
Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb 
DPH na základě změny právních předpisů. 
 
9. Platební podmínky  

- Zadavatel zaplatí předmět plnění za každou část zvlášť (tj. pro každou část veřejné 
zakázky bude vystavena faktura) po splnění, řádném předání a převzetí předmětu 
plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového dokladu 
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uchazeče, kterou dodá zadavateli současně s plněním, tj. nejpozději do 8. 4. 2011. Úhrada 
faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče. 

- Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. 
Bude-li předmět plnění vykazovat vady a nedodělky, lhůta splatnosti neběží až do jejich 
odstranění.   

- Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(smlouva musí obsahovat tento odstavec). 

 
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 náklady uchazečů na zpracování nabídky a na účast v soutěži                   
a nabídky nevrací. 

- Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy, jejíž přílohou budou návrhy 
grafického provedení jednotlivých předmětů plnění (použijte jako úvodní stránku 
návrhu smlouvy krycí list smlouvy). 

- Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních podmínek dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. 
O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být k 
poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 kalendářních dnů. 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-
li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být 
uzavřena smlouva, povinen je předložit.  

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky. 
 

12. Seznam příloh: 
• Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
• Příloha č. 2: Loga EU, ESF, OPVK, MŠMT, JAMU, HF JAMU + specifikace 
• Příloha č. 3: Krycí list smlouvy 

 
S pozdravem 
        
 

……………………………. 
           JUDr. Lenka Valová 

       kvestorka JAMU 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

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

 
„Propagační materiály OP VK JAMU“ 

 
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 20 % Cena celkem 

Nabídková cena za Část 1       

Nabídková cena za Část 2       

Nabídková cena za Část 3    

Nabídková cena za Část 4    

Celková nabídková cena        
 
Datum:      Razítko a podpis dodavatele: 
 



 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 
 

 
 
 
 
 
 

SMLOUVA 
 

DLE 
 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
 

" Propagační materiály OP VK JAMU " 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2: Loga + specifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace užití: 
 
Potisknutelná plocha min 3 x 0,8 cm. Je-li plocha menší, je nutné použít zkrácený logolink, tj. 
bez sloganu a bez textů u log, popř. bez loga MŠMT. Zkrácený logolink je vhodný zejména 
na malé propagační předměty, jako jsou flashdisky, tužky, propisky a některé druhy pouzder 
na vizitky.  
Potisk může být pouze černý nebo bílý. Podkladová plocha pro potisk (barva flashdisku) musí 
odpovídat maximálně ekvivalentu 60 % černé v soutisku všech barev pro černý potisk; bude-li 
podklad tmavší než ekvivalent 60% černé, bude potisk bílý. 
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