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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:  
 

„Nákup technického vybavení “  
 

v rámci projektu „Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního 
vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem“, reg. číslo: 

CZ.1.07/2.4.00/017.0070 
 
 

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:   Hudební fakulta JAMU 
Pověřená osoba:   Ing. Jana Vondráčková 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  BcA. Kamila Pětrašová 
Tel.     542591638 
Fax:     - 
E-mail:     petrasova@jamu.cz 
 
2. Popis předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodání níže uvedeného technického vybavení pro účely 
projektu OP VK: 
 

A) Přenosný digitální rekordér – 1 ks 
B) HD videokamera – 1 ks 
C) Multifunkční tiskárna – 1 ks 

 
Uchazeč musí podat nabídku na všechny uvedené předměty. 
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3. Technická specifikace předmětů veřejné zakázky 
 
 

A) Přenosný digitální rekordér 
Datový formát:  FAT16/ 32  
Záznam ve formátu WAV: 16 nebo 24 bit/ 44,1 nebo 48 kHz 
Záznam ve formátu MP3:  32 - 320 kbps/ 44,1 - 48 kHz  
Kompatibilní audio formáty pro přehrávání: VBR 
ID3 TAG 
Podporovaná média pro záznam:  SD karta 2GB, SD-HC karta 32GB 
Integrované mikrofony: 2 X elektretový kadiodní kondenzátorový stereo mikrofonní pár, 
2 X všesměrový kondenzátorový pár  
Integrovaný reproduktor 
Displej:   Podsvětlený LCD 
Konektory:   2 X mikrofonní vstup XLR s phantomovým napájením +48V  
     Linkový audio vstup 3,5 jack  
     Linkový audio výstup 3,5 jack   
    Slot pro SD/ SDHC kartu  
    Sluchátkový výstup  
    Mini USB 2.0 
Napájecí zdroj 
Baterie:   Lithium Ion 
 
 
 

 
B) HD Videokamera 

Typ snímače:   HD CMOS Pro 
Rozlišení záznamu video: 1920x1080p 
Rozlišení snímače celkové 2,37 MPX 
Digitální zoom (x):  200 
Optický zoom (x):  10 
Světelnost:   f1,8 - f2,8  
Úhlopříčka displeje:  3,5 palce - dotyková 
Dálkové ovládání 
Stabilizátor obrazu:  Optický 
Ostření:   Automatické i manuální 
Slot pro pam. karty:  2x 
Podpora paměťové karty SD Card, SDHC, SDXC 
Interní paměť :  32 GB 
Typ baterií:   Lithium Ion 
Širokoúhlý objektiv  HD Video 30,4mm 
Hledáček 
Bezdrátový ovladač 
Funkce:   Detekce obličejů 
    Převod z rozlišení HD do rozlišení SD přímo v kameře 
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    Stabilizátor obrazu 
    Ruční nastavení Jas, podsvícení, kontrast, barevná hloubka 
    Focus Assist pro ruční zaostřování 
    Kompenzace protisvětla 
    Vyvážení bílé 
    Souběžné natáčení a fotografování 
    Samospoušť 10 s 
    Funkce digitálního fotoaparátu 
    Prohlížení záznamu 
Režim záznamu  MXP: 1 920 × 1 080 
    FXP: 1 920 × 1 080 
    XP+: 1 440 × 1 080 
    SP: 1 440 × 1 080 
    LP: 1 440 × 1 080 
Zvuk    2kanálový AC-3 
    5.1kanálový prostorový zvuk přes volitelný mikrofon 
    Zoomový mikrofon 
    Ruční ovládání úrovně nahrávání  
Konektory   Sluchátka - výstup 
    Mikrofonní výstup 
    USB Mini-B, USB 2.0 
    AV výstup 
    Komponentní výstup 
    Minikonektor HDMI - výstup 
    LANC 
Nabíječka  
 

 
C) Multifunkční tiskárna 

Tisk    Barevný 
Typ    Laserová 
Funkce   Tisk, scaner, kopírka 
Formáty médií  A4, A5, B5 
Typy médií   Papír, fólie, štítky, obálky 
Rozlišení tiskárny:  600x600 dpi 
Rychlost tisku:  20stran/min - černobíle,  20stran/min - barevně 
Připojení:   USB 2.0, ethernet 
Paměť RAM:  128 MB 
Kopírování - rozlišení 600x600 dpi 
Kopírování - zmenšení/zvětšení  25% / 400% 
Skenování   Ploché, barevné, automatický podavač dokumentů 
Skener - rozlišení  600x600 dpi 
Jazyk tiskárny  PCL 6 
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Zásobník vstupní  250 listů 
Zásobník výstupní  125 listů 
 
 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Datum vyhlášení:    6. 9. 2011 
Zahájení plnění nejdříve od:     10. 10. 2011 
 
Místo plnění pro obě části: Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 
Komenského náměstí 609/6, Brno 662 14  
 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 16. 9. 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“, na adresu: 

Hudební fakulta JAMU, Komenského náměstí 609/6, Brno 662 15 

k rukám pověřeného zaměstnance BcA. Kamily Pětrašové. 

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

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik dodání 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 a v jednom originále a jedné kopii, a to včetně 
požadovaných příloh a dokladů k prokázání základní a profesní kvalifikace. 
 
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 
adresu. 
 
Otevření obálek proběhne 16. 9. 2011 ve 14,30 hod na adrese: Komenského náměstí 609/6, 
Brno 662 15. 
 
6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH 45.837,-Kč (55.000,-Kč včetně DPH). 
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7. Hodnocení nabídek 

Podle nejnižší nabídkové ceny 

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. 

 
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny  

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v čl. 3 

- 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.  

- Uchazeč stanoví v nabídce storno podmínky 

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

 
 
9. 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. 
 
10. Platební podmínky  

- Zadavatel zaplatí předmět plnění jednorázově po splnění, řádném předání a převzetí 
předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového 
dokladu uchazeče, kterou dodá zadavateli současně s plněním, tj. nejpozději do 10. 10. 
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.  
- Vybraný 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. Dokumenty výše uvedeného projektu mají archivační lhůtu do roku 2025. 

 
11. 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. 
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12. 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 s použitím krycího listu smlouvy 
(příloha č. 2). 

- Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních podmínek dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. 
O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni 
podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit  Kopii 
dokumentu. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před 
podpisem smlouvy. 

 
 

13. Seznam příloh: 
• Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
• Příloha č. 2: Krycí list smlouvy 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
       ………………………... 
           BcA. Kamila Pětrašová 


