
 
   

 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Tel.: 542 591 111 
Fax : 542 591 142 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 

  …………../……….. 13.5.2011 

 
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  
 

„Dodávka nábytku  pro Rektorát JAMU v Brně“ 
  

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, Beethovenova 650/2, Brno  
Pověřená osoba:   Ing. Josef Vinkler  
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Alena Cesarová 
Tel.     542 591 124 
Fax:     542 591 142 
E-mail:     cesarova@jamu.cz 

 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku pro Rektorát JAMU v Brně, 
Beethovenova 650/2, Brno. Součástí plnění je doprava zboží až do místa plnění. 

Zadavatel požaduje ocenit níže uvedené kusy nábytku: 

 

1) Kancelářská židle se synchronní mechanikou, látkovým potahem, nastavitelnými 
područkami /stejné vzhledové provedení jaké je již na rektorátě/                   -  1 ks 



2) Skříňka policová s plnými dveřmi, uzamykatelná, spodní, povrchová úprava bílé 
lamino, 1 polohovací police.  

             š. / hl. / v.  122 / 43 (+ dvířka)  / 80 cm    -   1 ks 

             výška soklu     9 cm 

              

3) Skříňka policová s plnými dveřmi, uzamykatelná, spodní, povrchová úprava bílé 
lamino, 1 polohovací police. 

             š. / hl./ v.  125 / 43 (+ dvířka)  / 80 cm    -   1 ks 

             výška soklu     9 cm   

           

4) Skříň policová, půlená s plnými dveřmi, uzamykatelná,  povrchová úprava bílé 
lamino, 5 polohovacích polic na každé straně.  

             š. / hl. / v.  130 / 43 (+ dveře)  / 239 cm    -   1 ks 

            výška soklu     9 cm   

 

5) Skříňka policová s plnými dveřmi, uzamykatelná, horní, povrchová úprava lamino 
imitace buk, 1 polohovací police. 

             š. / hl. / v.  80 / 38,5 (+ dvířka)  / 70 cm    -   3 ks 

 

6) Skříňka s předvrtanými otvory ve stěnách pro police, s plnými dveřmi, otevírací bez 
uzamykání, horní, povrchová úprava lamino imitace buk.  

       š. / hl. / v.        80 x 38,5 (+ dvířka)  / 84 cm    -   1 ks  

 

7) Dvířka na horní skříňku, otevírací bez uzamykání, povrchová úprava lamino imitace 
buk. 

 š. skříňky  80 / v. 113 cm      -   1 ks 

 

Zámky ke skříním požadujeme stříbrné, pro každou skříň jiný, venkovní úchytky skříní  
budou půlkruhové kovové, matně stříbrné. Požadovaný nábytek musí být ve stejném 
tvarovém i vzhledovém provedení jako je již stávající nábytek v místnostech rektorátu. Před 
výrobou je nutné vlastní zaměření požadovaného nábytku. 

Před podáním nabídky je nutná prohlídka po telefonní dohodě s pí.Cesarovou . 

 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne  26.5.2011 ve 12.00 hod. Nabídku je možno podat 
písemně na adresu sídla zadavatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 



Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, technický a investiční odbor nebo elektronicky na adrese 
cesarova@jamu.cz. 
Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Nabídku bude přebírat Alena Cesarová nebo jiná pověřená osoba 
 
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  bez DPH 50 000 Kč. 
 

5. 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. 

 
6. Hodnocení nabídek 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle kriteria nejnižší nabídkové ceny. 
 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky, za nichž je 
možno překročit výši nabídkové ceny 

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zakázky  v korunách 
českých a cenu celkem včetně veškerých nákladů uchazeče na dodávku předmětu 
plnění. 

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

- Nabídková cena bude uvedena jako cena  bez DPH, vypočtená 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. 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 dodavatele. 

- Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele.  
 
9. Obchodní podmínky  

- Podmínky požadované zadavatelem v této výzvě, obchodní a další podmínky 
předložené uchazečem v nabídce budou obsaženy ve smlouvě uzavřené s vybraným 
uchazečem.  

- Minimální záruční dobu požadujeme 3 roky 
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10. 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. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Josef Vinkler 
         vedoucí technického a investičního odboru

        


