
 
   

 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Tel.: 542591111 
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 

  

 
Věc:  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu  ust. 

§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která je v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ 
postupem podle vnitřní směrnice JAMU č. 4/2010, o veřejných zakázkách 
 
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 

„JAMU – Oprava fasády objektu Komenského náměstí 609/6“ 
  

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  
Pověřená osoba:   JUDr. Lenka Valová 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Ing. Eva Mayerová 
Tel.     542 59 1103 
Fax:     542 59 1142 
E-mail:     mayerova@jamu.cz 

 
 

2. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
• Textová část výzvy k podání nabídky 
• Krycí list nabídky 
• Podklady pro návrh opravy (zpráva, půdorys, řez, pohled, foto) 
• Smlouva o dílo 

 



3. Předmět veřejné zakázky 

      Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády objektu Komenského náměstí 609/6 a to 
z ulice Opletalovy, Solniční a Joštovy. Oprava vstupní fasády z nám . Komenského je již 
provedena a není předmětem této veřejné zakázky.  

      Oprava fasády bude spočívat v prohlídce fasády, očištění fasády tlakovou vodou, opravě 
poškozených omítek, opravě klempířských konstrukcí a nátěru fasády.  

      Objekt je veden v seznamu nemovitých kulturních památek, proto předmětné práce 
podléhají dozoru orgánů na úseku památkové péče - Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště Brno (NPÚ ÚOP Brno) a Odboru památkové péče 
Magistrátu města Brna (OOP MMB). Vyjádření OOP MMB není přílohou této výzvy, bude 
dodáno před realizací. 

Výměry:   
• plocha fasády pro nátěr vč. oken ( neboť fasáda je členitá) 

• z ulice Opletalovy včetně zděného oplocení 2 330  m² 
• z ulice Solniční        615  m2 
• z ulice Joštovy        715  m2 

• rozsah poškozených omítek vzejde z podrobné prohlídky fasády po její očištění 
tlakovou vodou, předpokládá se max. do výše 10 % plochy 

 
Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také: 

- montáž a demontáž lešení, nájemné lešení po celou dobu provádění prací 
- vyřízení a úhrada záboru veřejného prostranství pro stavbu lešení po dobu provádění 

prací 
- provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.   
 
4. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní všem zájemcům vyzvaným k předložení nabídky prohlídku místa plnění. 
Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s paní Špičákovou (tel. 542 59 
1609) nebo Ing. Mayerovou (tel. 542 59 1103). 

 
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Plnění veřejné zakázky bude rozděleno z finančních důvodů na etapy. V roce 2011 bude 
realizovaná oprava fasády z ulice Opletalovy včetně zděného oplocení. Zbývající část díla , 
která bude zahrnovat opravu fasády z ulice Solniční a Joštovy, bude realizována v příštích 
letech 2012 (případně v roce 2013) v termínech po vzájemné dohodě se zhotovitelem 
(předpokládá se období 07/2012 – 08/2012, resp. 07/2013 - 08/2013) 

Doba plnění části díla v roce 2011: 

Zahájení plnění: 15.7.2011    
Ukončení plnění 31.8.2011 
 

Místo plnění:    Hudební fakulta JAMU, Komenského náměstí 609/6, Brno 



6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 15.6.2010 ve 12,00 hod. Nabídka se podává písemně 
v uzavřených obálkách označené názvem veřejné zakázky na adrese zadavatele Janáčkova 
akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno. 
Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
Nabídku bude přebírat Ing. Mayerová, nebo jiná pověřená osoba. 
 
7. Klasifikace veřejné zakázky 

Omítkářské a štukatérské práce                            CPV 45410000     
Sklenářské, malířské a natěračské práce   CPV 45440000 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 1 600 000,-  Kč 
 
8. Kvalifikační doklady uchazeče 

- Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 
jiné obdobné evidence. 

- Uchazeč předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
9. Hodnocení nabídek 

Zadavatel zvolil jako hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka 
podle základního hodnotícího kritéria obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. 

 
10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zakázky v korunách 
českých. Nabídková cena bude uvedena v Krycím listě nabídky. 

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet nabídkové ceny, a to 
zpracovaným rozpočtem. Rozpočet bude součástí nabídky.  

- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého 
předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, včetně veškerých rizik a vlivů 
během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a 
likvidace odpadů, poplatků za skládky, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na 
přepravu materiálů a dodávek, pojištění, daní, cel, správních poplatků, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby 

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

- Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb 
DPH na základě změny právních předpisů. 

 
 
 
 



11. Platební podmínky 

- Zadavatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních daňových dokladů - 
faktur vystavených na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. 
Závěrečnou fakturu má právo zhotovitel vystavit po převzetí a předání kompletního 
díla a po odstranění vad a nedodělků a to podle odsouhlaseného soupisu dosud 
neproplacených skutečně a účelně provedených prací. 

- Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet 
uchazeče. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla 
zadavatele. Dluh JAMU je splněn okamžikem, kdy byla částka poukázána. 

- Zálohu lze poskytnout pouze do výše 10% nabídnuté ceny. Poskytnutá záloha bude 
zúčtována v konečné faktuře zhotovitele. 

 
12. Obchodní podmínky 

• Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou 
textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací 
dokumentace v tištěné podobě. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou pouze údaje, 
které jsou určeny k vyplnění; jiné části smlouvy není oprávněn měnit. Smlouvu vrátí 
jako součást nabídky zadavateli. 

• Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.  

• Nebude-li součástí nabídky uchazeče řádně vyplněná a ze strany uchazeče 
podepsaná smlouva, bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění podmínek 
zadávacího řízení. 
 

13. 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. 

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
- Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

- Krycí list nabídky (v příloze výzvy) 
- Doklady o splnění kvalifikace 
- Podepsaný návrh smlouvy 
- Stanovení nabídkové ceny (rozpočet) 
- Případné další údaje 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Eva Mayerová 
               technický a investiční odbor 



KRYCÍ LIST  NABÍDKY 
Veřejná zakázka malého rozsahu 

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

„JAMU – Oprava fasády objektu Komenského náměstí 609/6" 
 

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 

Oprava fasády Opletalova    

Oprava fasády Solniční    

Oprava fasády Joštova    

Celková nabídková cena     

 
 
 
 
Datum:      Razítko a podpis dodavatele: 

  


