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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 pod{ní nabídky na veřejnou zak{zku malého rozsahu 
ve smyslu ust. § 12 odst. 3 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších 

předpisů (d{le jen „ZVZ“), kter{ je v souladu s §18 odst.3 ZVZ postupem podle vnitřní 

směrnice JAMU č.3/2007, o veřejných zak{zk{ch 
 

„JAMU – Mobilní jevištní technologie" 
 

ZAD[VACÍ DOKUMENTACE 
 

 

1. Údaje o zadavateli 

N{zev zadavatele:   Jan{čkova akademie múzických umění v Brně 

Sídlo zadavatele:   Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  

Pracoviště zadavatele, pro 

nějž je VZ určena:   Divadelní fakulta 

Pověřen{ osoba:   JUDr. Lenka Valov{ 

Pr{vní forma:    veřejn{ vysok{ škola, kód 601 

IČ:     62156462 

DIČ:     CZ62156462 

Pověřený zaměstnanec:  Ing. Eva Mayerov{ 

Tel., e-mail:    542 59 1103 , mayerova@jamu.cz 

Kontaktní osoba pro 

technické věci:      BcA. Jan Hons Šuškleb 

Tel., e-mail:                                            777 134 880 , suskleb@jamu.cz    
 

 

2. Obsah zad{vací dokumentace 

Zad{vací dokumentaci tvoří tyto č{sti: 

 Textov{ č{st 

 Krycí list nabídky 
 

3. Předmět veřejné zak{zky 

Předmětem veřejné zak{zky je mobilní jevištní komplet a mobilní světeln{ technika. 

Zadavatel připouští nabídnutí i jiného, kvalitativně a technicky obdobného předmětu plnění, 

než je d{le specifikov{no. 

             Jevištní komplet 

Kompletní zastřešené podium bez schodů velikosti 6 x 8 m s možností variabilního 

uspoř{d{ní jednotlivých platforem se stavitelnou výškou 60 - 100 cm včetně 

přepravních flight case na drobné souč{sti. 

 Podium bez schodů velikosti 6 x 8 m: 

mailto:mayerova@jamu.cz
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Platforma Standard Stage  (nosnost 550 nebo 750 kg )  -  24  ks 

    -  velikost platformy 2 x 1 m s protiskluzným a vodovzdorným povrchem   

Teleskopické nohy  -  24 ks setů 

    -  výšky 60 – 100 cm, 1 set (4 kusy) ALU + plastové ukončení   

Spojka ocelov{, pomocn{ pro dvě platformy     -  32  ks 

Spojka nohou, pomocn{ pro dvě nohy  -  14  ks 

Z{bradlí rovné vč. uchycení  -  pro celou stage 

- odlehčené 100 cm, výška 90 cm, fixační set 

 

 Ground Support (konstrukce a střecha)      

- rozměrů 6 x 8 m, výšky 4,30 m, se sedlovou střechou. Komplet včetně     

      přepravních flight case na drobné souč{sti a příslušenství, n{řadí na mont{ž. 

 

            Světeln{ technika 

 Stmívací systém: 

Mobilní Stmívač, Rack provedení/ 12-24 x 2,5Kw, 2 x Harting 
output 1-2ks 

Distributor 563/2 x 532 + 3 x 230 rackový 3x chránič 1ks 

Rack 12-16U /500 mm pro dimmer + zásuvka na filtry 1ks 

Splitter 1x IN / 1 x thru 6 x out 1ks 

 

 Silov{ kabel{ž a redukce: 

Silový Kabel 5x10mm., Kabel pro 63A / 20 m komplet 
osazený 1ks 

Silový Kabel 5x10mm., Kabel pro 32A / 5 m (pro redukci 
32na63A) komplet osazený 1ks 

Silový Kabel 5x10mm., Kabel pro 32A / 5 m (pro redukci 63A 
na 32A) komplet osazený 1ks 

Redukce 32A 400V na 3x 230V včetně vidlice a zásuvek 1ks 

 

 Multikabely: 

Multikabel  + KONCOVKY ILME / 20M 2ks 

Stagebox IN Wieland, 6 x 230 V Out, průchozí 2ks 

 

 DMX kabeláž(řídící) 

DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 10m, konektory  2ks 

DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 2m, konektory 2ks 

DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 0,5m, konektory 2ks 

DMX - XLR 3 / XLR 5 2ks 

DMX - XLR5/ XLR 3  2ks 
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 Přepravní flight case 

1000 × 500 × 500,foliovaná,překližka 
9mm(černá),2xzámek,butterfly,8×sklopné madlo,4xkoleč 2ks 

 

 Multifunkční světla 

LED pohyblivá hlava, 60 x 3W  LED Luxeon  2ks 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zak{zky 

Zah{jení plnění: od 30.11.2010    

Ukončení plnění do 15.12.2010 

Místo plnění:  Jan{čkova akademie múzických umění v Brně 

Divadelní fakulta 

Mozartova 1 

662 15  Brno 
 

5. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 25.11.2010 ve 12.00 hod. Nabídky se pod{vají písemně  

v uzavřených ob{lk{ch na adrese zadavatele:  

                                    Jan{čkova akademie múzických umění v Brně  

                                    Technický a investiční odbor  -  Ing. Mayerov{ 

                                    Beethovenova 650/2 

                                    662 15  Brno 

Nabídky lze pod{vat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. Nebo 

elektronicky na adresu mayerova@jamu.cz. Nabídku bude přebírat Ing. Eva Mayerov{ nebo 

jin{ pověřen{ osoba.  

 

6. Klasifikace a předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky 

Klasifikace a předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky je rozdělena na dvě č{sti dle 

předmětu plnění: 

 

   Konstrukce a jejich díly                                                              CPV 44210000-5 

   Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky bez DPH   424.100 Kč 

 

   Elektrické zdroje světla a svítidla         CPV 31500000-1 

   Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky bez DPH   150.400 Kč 

 
 

7. Kvalifikační doklady uchazeče 

 Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů 

 Uchazeč předloží kopii živnostenského listu na předmět plnění dod{vky 

 

mailto:mayerova@jamu.cz
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8. Hodnocení nabídek 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou bude nabídkou nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou 

bude nabídkou nejméně vhodnou. 

 

9. Požadavky na zpracov{ní nabídkové ceny 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je pops{n v čl. 3. 

této zad{vací dokumentace v korun{ch českých. 

 Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny. 

 Nabídkov{ cena bude uvedena v Krycím listě nabídkové ceny. 

 Nabídkov{ cena musí zahrnovat veškeré n{klady uchazeče na zhotovení předmětu 

plnění včetně všech z{kladních i zvl{štních výkonů, provozní n{klady, dopravné, 

pojištění, daně, spr{vní poplatky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 

plnění. 

 Nabídkov{ cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v z{konné výši ke dni 

pod{ní nabídky a cena s DPH. 

 

10. Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb 

DPH na z{kladě změny pr{vních předpisů. 
 

11. Platební podmínky 

 Zadavatel zaplatí předmět plnění jednor{zově po splnění, ř{dném před{ní a převzetí 

předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na z{kladě faktury – daňového 

dokladu uchazeče.  

 Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet 

uchazeče. Splatnost daňových dokladů je 21 kalend{řních dnů od doručení do sídla 

zadavatele.  
 

12. 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. Smlouva bude obsahovat také níže uvedené požadavky zadavatele: 

 Splatnost faktur 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

 Smluvní pokuta za prodlení s před{ním zboží ve sjednané lhůtě ve výši 0,05 % z ceny 

díla za každý den prodlení. 

 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05 % z dlužné č{stky za 

každý den prodlení. 

 Z{ruční doba na zboží min. 36 měsíců počínající běžet od termínu před{ní a převzetí 

bezvadného zboží. 
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13. Další požadavky zadavatele 

 Zadavatel nehradí n{klady uchazečů na zpracov{ní nabídky a na účast v soutěži a 

nabídky nevrací. 

 Zadavatel si vyhrazuje pr{vo zrušit zad{ní veřejné zak{zky pokud nebude mít 

přiděleny potřebné finanční prostředky. 

 Nabídka bude zpracov{na v českém jazyce. 

 Zadavatel požaduje n{sledující form{lní členění nabídky: 

- Krycí list nabídky 

- Doklady o splnění kvalifikace 

- Stanovení nabídkové ceny 

- Případné další údaje 

 

 

 

V Brně dne 15.11.2010      Ing. Eva Mayerov{ 

                               technický a investiční odbor 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Veřejn{ zak{zka malého rozsahu 
Ve smyslu ustanovení § 12, odst. 3 z{kona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zak{zk{ch 

 

„JAMU – Mobilní jevištní technologie" 
 

Uchazeč:  
 

Obchodní jméno nebo 

n{zev: 
 

Sídlo nebo adresa:   

IČO: DIČ: 

Jména a příjmení členů 

statut{rních org{nů: 
 

Telefon:  Fax:  E-mail: 

 

Cenov{ nabídka: 
Do krycího listu nelze doplňovat ž{dné jiné, než požadované údaje. Ceny uv{dějte v Kč. 

 

Předmět zak{zky Cena bez DPH DPH sazba 20 % Cena celkem 

Jevištní komplet    

Světeln{ technika    

Celkov{ nabídkov{ cena     

 

 

 

Datum:       Razítko a podpis dodavatele: 


