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 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 
 IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462,  
 bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 
 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98 Sb.  
 ve znění pozdějších změn 

 
 

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 ust. § 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  

„Tisk publikací a zajištění dokončovacích prací (tisk obálek a vazba) při výrobě publikací 
podle edičních plánů na rok 2012 a 2013.“ 

 
 

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:   Ediční středisko JAMU, Novobranská 3, 662 15 Brno 
Pověřená osoba:    PhDr. Zdeňka Stejskalová 
Právní forma:     veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:      62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  PhDr. Zdeňka Stejskalová 
Tel.     542 592 203 
Fax:      
E-mail:     stejskalova@jamu.cz 
Kontaktní osoba pro technické věci: Václav Kovář 
Tel / fax:    542 592 206 
E-mail:     kovar@jamu.cz 

2. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
– Textová část 
– Krycí list nabídky 

3. Klasifikace veřejné zakázky 

Tisk publikací CPV 79800000 
Předpokládaná hodnota:  Veřejná zakázka malého rozsahu 
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4. Předmět veřejné zakázky 

Tisk publikací a zajištění dokončovacích prací (tisk obálek a vazba) při výrobě publikací podle 
edičních plánů na rok 2012 a 2013. 
 
Případ 1 – Dokončovací práce – obálka a vazba – dodaný blok – u těchto publikací je třeba 
započítat i cenu odvozu natištěných bloků z Edičního střediska, Novobranská 3, 662 15, 
Brno 
A) 
12 publikací 
Formát:  A4  
Hřbet bloku 10 mm 
Vazba:  V2a (obálka s chlopněmi – 65 mm)  
Barevnost   4/0 – lamino mat. 
Náklad:  130 ks 

 
B) 
6 publikací 
Formát:  A5 
Hřbet bloku 12 mm 
Vazba:  V2a (obálka s chlopněmi – 65 mm)  
Barevnost   4/0 – lamino mat. 
Náklad:  130 ks 

 
Případ 2 – Tisk ofset 
A) 
4 publikace 
Formát: 200 × 200 mm 
Blok: 170 stran 1/1 – 100 g 
  16 stran  4/4 – křída lesklá  
Vazba:  V2a 
Obálka:  Karton 300 g (200 x 630 mm), 2/0  
Náklad:  130 ks 

 
B) 
1 publikace 
Formát:   A4  
Blok:  252 stran 1/1 – 80 g standard 

  20 stran 4/4 – křída lesklá 115 g  
Vazba:  V4 (šitá nití) 
Obálka:  karton 300 g 4/2 – lamino mat.  
Náklad:  150 ks 
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C) 
1 publikace 
Formát:   A5 
Blok:  252 stran 1/1 – 80 g standard 

  20 stran 4/4 – křída lesklá 115 g  
Vazba:  V4 (šitá nití) 
Obálka:  karton 300 g 4/2 – lamino mat.  
Náklad:  150 ks 

 
D) 
1 publikace 
Formát:  B5 
Blok:  380 stran, barevnost 1/1, papír 100 g standard 
  48 stran barevnost 4/4, papír křída lesklá 115 g 
Obálka:  papír 175 g, barevnost 2/0, lamino  
Přebal:  barevnost 2/0, papír 120 g matná křída  
Vazba:  V8 šitá, bílý kapitálek a stužka,  
  potištěná předsádka  
Náklad:  150 ks 

 
Případ 3 – Digitální tisk 
A) 
4 publikace 
Formát: 200 × 200 mm 
Blok: 170 stran 1/1 – 100 g 
  16 stran  4/4 – křída lesklá  
Vazba:  V2a 
Obálka:  Karton 300 g (200 x 630 mm), 2/0  
Náklad:  130 ks 

 
B) 
1 publikace 
Formát:   A4  
Blok:  252 stran 1/1 – 80 g standard 

  20 stran 4/4 – křída lesklá 115 g  
Vazba:  V4 (šitá nití) 
Obálka:  karton 300 g 4/2 – lamino mat.  
Náklad:  150 ks 
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C) 
1 publikace 
Formát:   A5 
Blok:  252 stran 1/1 – 80 g standard 

  20 stran 4/4 – křída lesklá 115 g  
Vazba:  V4 (šitá nití) 
Obálka:  karton 300 g 4/2 – lamino mat.  
Náklad:  150 ks 

 
D) 
1 publikace 
Formát:  B5 
Blok:  380 stran, barevnost 1/1, papír 100 g standard 
  48 stran barevnost 4/4, papír křída lesklá 115 g 
Obálka:  papír 175 g, barevnost 2/0, lamino  
Přebal:  barevnost 2/0, papír 120 g matná křída  
Vazba:  V8 (šitá nití), bílý kapitálek a stužka  
  potištěná předsádka  
Náklad:  150 ks 

 
Příklady a počty publikací jsou orientační, u konkrétních titulů se zadání může mě-
nit (rozměr, kvalita papíru, náklad apod.) podle požadavků grafika, autora a dalších 
okolností. 

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení plnění  1. 4. 2012 
Ukončení plnění 31. 12. 2013 
Místo plnění:  Ediční středisko JAMU v Brně, Novobranská 3, 662 15 Brno 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

– Lhůta k předložení nabídky končí dne 22. března 2012 v 16.00 hod.  
– Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách na adrese zadavatele 

Ediční středisko Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Novobran-
ská 3, 662 15 Brno. 

– Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 
16.00 hod. nebo elektronicky na adresu stejskalova@jamu.cz. 

– Nabídku bude přebírat PhDr. Zdeňka Stejskalová nebo jiná jí pověřená osoba. 

7. 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. 
Rozpočet bude součástí nabídky. 
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– Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhoto-
vení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací. 

– 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. 

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 na-
bídka podle základního hodnotícího kritéria obsahuje nejnižší nabídkovou ce-
nu. 

– Zadavatel bude hodnotit nejvhodnější nabídku u každého příkladu zvlášť.  

10. 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 za-
davatele. 

11. Obchodní podmínky 

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

– Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od doručení do sídla za-
davatele. 

– 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. 

12. Další požadavky zadavatele 

– Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídky a na účast 
v soutěži a nabídky nevrací. 
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– 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 
– Stanovení nabídkové ceny 
– Doklady o splnění kvalifikace 
– Návrh smlouvy 
– Případné další údaje 

 
 
 
S pozdravem 

 
......................................... 

 
pověřený zaměstnanec 
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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 

 
Tisk publikací podle edičních plánů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

na rok 2012 a rok 2013:  

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. 
Součástí krycího listu musí být přiložená kalkulace ceny ke každému případu zvlášť. 
 
Příklad 1 – A) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 20 % Cena celkem 

Cena za 1 publikaci    

Celková nabídková cena    

 
Příklad 1 – B) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 20 % Cena celkem 

Cena za 1 publikaci    

Celková nabídková cena    

 
Příklad 2 – A) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Cena za 1 publikaci    
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Celková nabídková cena    

 

Příklad 2 – B) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Příklad 2 – C) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Příklad 2 – D) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Příklad 3 – A) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Cena za 1 publikaci    

Celková nabídková cena    

 
Příklad 3 – B) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Příklad 3 – C) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Příklad 3 – D) 

Předmět zakázky Cena bez DPH DPH sazba 14 % Cena celkem 

Celková nabídková cena    

 
Datum:        Razítko a podpis dodavatele: 
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