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Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Tel.: 542 591 306 
Fax : 542 591 352 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 

                                                               VZDIFA2010/KOR-05 Korábová/1306                 5. listopadu 2010 

 
Věc:  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu  
 ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku:  
 „tisk publikace Loutka a moderna“ 

 
    Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:  

                      „tisk publikace Loutka a moderna“  
  

 
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:   Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno  
Pověřená osoba:   prof. PhDr. Josef Kovalčuk 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Helena Korábová 
Tel.:     542 591 306 
Fax:     542 591 352 
E-mail:     korabova@jamu.cz 
Kontaktní osoba pro technické věci: Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. 
Tel.:     737 620 627 
E-mail:     marie@jiraskovi.cz 
 
 
2. Předmět veřejné zakázky 

tisk publikace „Loutka a moderna“ s termínem dodání do 15. prosince 2010 
 
Varianta A (náklad 1.000 ks) 
Obálka 
Vazba pevná s kašírkou – V8 šitá (hrana hřbet, kartánek barva hnědá, stužka hnědá, lak) 
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Papír – munken pure ošetřený lakem 
Barevnost obálky – 4+0 
Předsádka – 4+1 
Blok 
Formát bloku – 210 x 310 mm 
Počet stran – 400 celkem 
Barevnost knižního bloku – 4+4 
Papír vnitřek – arctic volume ivory, gramáž 130 
 
Varianta B (náklad 1.000 ks) 
Obálka 
1) vazba pevná měkká, brožovaná, papír 300g křída mat, záložky 190 mm 
2) vazba měkká, brožovaná, papír 300g bělený ofset, záložky 190 mm 
Barevnost obálky – 4+1 
Předsádka – 4+1 
Blok 
Formát bloku – 210 x 310 mm 
Počet stran – 400 celkem 
Barevnost knižního bloku – 4+4 
1) Papír vnitřek – křída mat 130g 
2) Papír vnitřek – bělený ofset 130g 
 

Místo dodání:  Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 

   Mozartova 1, 662 15 Brno 
 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta k předložení nabídky končí dne 18. listopadu 2010 ve 14.00 hodin (nerozhoduje datum 
podání). 
Nabídka se podává: 
a) písemně na adrese zadavatele: Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno 
b) elektronicky na adrese: korabova@jamu.cz. 
 
4. Hodnocení nabídek 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle kriteria nejnižší nabídkové ceny dle výběru varianty 
A či B (1 nebo 2) zadavatelem (specifikováno v čl. 2). 

 
5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny a podmínky, za nichž je možno 

překročit výši nabídkové ceny 
 
¯ Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zakázky za jednotkové 

množství v korunách českých a cenu celkem za předpokládané množství, a to v obou 
případech včetně veškerých nákladů uchazeče na dodávku předmětu plnění. 

¯ Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na dodávku předmětu 
plnění, zejména všech základních i zvláštních výkonů, provozní náklady, dopravné, 
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pojištění, daně, správní poplatky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 
plnění.  

¯ Nabídková cena bude uvedena jako cena za celou dodávku určenou v čl. 2 bez DPH, 
vypočtená DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a cena s DPH.  

 
6. Platební podmínky  

- Zadavatel zaplatí předmět plnění jednorázově po řádném předání a převzetí předmětu 
plnění a to na základě faktury – daňového dokladu uchazeče. Úhrada faktur bude 
provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče. 

- Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele.  
 
7. Obchodní podmínky  

Podmínky požadované zadavatelem v této výzvě, obchodní a další podmínky předložené 
uchazečem v nabídce budou obsaženy ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem. 
Smlouva bude obsahovat také níže uvedené požadavky zadavatele:  

¯ Splatnost faktur 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  
¯ Smluvní pokuta za prodlení s dodáním zboží ve sjednané lhůtě ve výši 0,05 % z dlužné 

částky nebo hodnoty objednávky za každý den prodlení, nejméně však 20,- Kč za každý 
den prodlení.  

¯ Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury za dodané zboží ve výši 0,05 % z dlužné 
částky nebo hodnoty objednávky za každý den prodlení, nejméně však 20,- Kč za každý 
den prodlení.  

 
8. Další požadavky zadavatele 

- Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídky a na účast v soutěži 
a nabídky nevrací. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky, pokud nebude mít 
přiděleny potřebné finanční prostředky a v případě jejich nedostatku si vyhrazuje právo 
snížit náklad tisku publikace. 

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 
 
 
 

S pozdravem 
 

 
 
 
 
….……………………. 
MgA. Ondřej Vodička 
tajemník DIFA JAMU 


