
 
   

 
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 

  …………../……….. 18.2.2011 

 
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 kazet do tiskáren a kopírek pro 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, Hudební fakulta, Ediční středisko, Knihovna, 
     IVU Centrum Astorka, Divadelní fakulta 
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  originálních a renovovaných kazet do inkoustových  
tiskáren, laserových tiskáren, jehličkových tiskáren a multifunkčních zařízení. Odběr 
prázdných kazet k renovaci a odběr vyřazených kazet k ekologické likvidaci pro následující 
místa plnění: 

- Rektorát JAMU v Brně, Beethovenova 2, 1 NP, 
- Hudební fakulta, Komenského náměstí 6,  
- IVU Centrum Astorka, Novobranská 3 



- Ediční středisko,  IVU Centrum Astorka, Novobranská 3, 2NP, 
- Knihovna, IVU Centrum Astorka, Novobranská 3, 2NP.    
- Divadelní fakulta, Mozartova 1, 1NP 

Zadavatel požaduje zajištění záruční a pozáruční opravy tiskáren v případě poškození 
tiskárny dodanými renovovanými tonery na náklady dodavatele. 

Součástí plnění je doprava zboží až do jednotlivých míst plnění. Plnění veřejné zakázky bude 
realizováno průběžně na základě objednávek podle potřeby zadavatele v průběhu roku  2011 
a 2012.  Zadavatel požaduje, aby dodávka zboží byla realizována do 2  dnů po doručené 
objednávce (telefonicky, faxem, e-mailem). 

Zadavatel požaduje ocenit níže uvedené kazety v požadovaném množství (množství je 
uvažováno za dobu 2 let) a členění: 

- originální kazety   
- renovované kazety 

 

Inkoustové kazety pro tiskárny HP :        renovované                 originální 

C6615D black     4 ks     4 ks 

C6656A black                           12 ks     2 ks 

C6657A color     6 ks     2 ks 

51649A color     2 ks     1 ks 

C6625A color     1 ks     2  ks 

51645A black          1 ks 

C1823D color          1 ks 
 
 
Inkoustové kazety pro tiskárny CANON:       originální 

BCI6M           4 ks 

BCI6C            4 ks 

BCI6Y            2 ks 

BCI3eBK           2 ks 

CLI521Y           4 ks 

CLI521C           2 ks 

CLI521M           2 ks 

CLI521Bk           2 ks 

PGI520 bk          2 ks 

 

 

 



Laserové kazety do tiskárny HP:                   renovované                 originální 

Q2624A black     7 ks     2 ks 

Q5949A black     2 ks     2 ks  

Q2612A black               41 ks     2 ks 

Q2613X black     4 ks 

Q6000A black     1 ks               22ks 

Q6001A cyan     1 ks     8 ks 

Q6002A yellow    1 ks     8 ks 

Q6003A magenta    1 ks     8 ks 

Q3960A black                    16 ks 

Q3971A cyan          2 ks 

Q3972A yellow         4 ks 

Q3973A magenta         4 ks 

C7553A black     6 ks     1 ks 

C7115A black               13 ks  

C4092A black     3 ks 

CE505A black               20 ks     2 ks 

CB540A black          6 ks 

CB541A cyan          6 ks 

CB542A yellow         6 ks 

CB543A magenta         6 ks 

CB436A black     4 ks     1 ks 

CB435A black     3 ks 

CC530A black          2 ks 

CC531A cyan          1 ks 

CC532A yellow         1 ks 

CC533A magenta         1 ks 

 
 
Laserové kazety do tiskárny Minolta      originální 

Magicolor 2400w – K         1 ks 

Magicolor 2400w – C         1 ks 

Magicolor 2400w – Y         1 ks 

Magicolor 2400w – M         1 ks 



Kazety do jehličkové tiskárny Epson:  renovované                 originální 
 
DFX 9000     4ks     1 ks 
 
 

Tonery  pro barevná a černobílá  multifunkční zařízení  Konica  Minolta Bizhub:      
           originální 

TN212 K            8 ks 

TN212C           3 ks 

TN212Y          3 ks 

TN212M          3 ks 

TN216 K          2 ks 

TN216 C          2 ks 

TN216 M          2 ks 

TN216 Y          2 ks 

TN310 K            2 ks 

TN310 C          2 ks 

TN310 M          2 ks 

TN310 Y          2 ks 

 

Tonery  pro barevná a černobílá  multifunkční zařízení Nashuatec    originální 

DT3000 black                     10 ks 

DT3000 cyan            8 ks 

DT3000 magenta          8 ks 

DT3000 yellow          6 ks 

DSm620d           2 ks 

DT42Blk           2 ks 

 

Tonery  pro  černobílá  multifunkční zařízení SHARP:     originální 

MX-206GT          4 ks 

AR-202LT          2 ks  

 

Tonery  pro  černobílá  multifunkční zařízení Ricoh Aficio:    originální 

20 D           2 ks 

1230D           2 ks 



 

Tonery  pro  černobílé  multifunkční zařízení UTAX:     originální 

CD 1028          2 ks 

 

Tonery  pro  černobílé multifunkční zařízení Lanier:     originální 

5222           2 ks 

 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne  25.2.2011 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 za dobu plnění 2 roky činí bez DPH 400 000 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 za celou dodávku 
určenou v čl. 2. této výzvy. 

 
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 za jednotkové 
množství v korunách českých a cenu celkem za předpokládané množství za 2 roky, 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, 
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. 

- Nabídnutá cena musí být platná po dobu celého roku 2011. V následujícím roce 2012 
budou akceptovány případné změny cen dodávaného zboží pouze do výše meziroční 

mailto:cesarova@jamu.cz


míry inflace podle údajů Českého statistického úřadu. Nová platná cenová úroveň bude 
upravena dodatkem ke smlouvě po vyhlášení meziroční míry inflace ČSÚ.  

- 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 každé dodávce kancelářských potřeb 
podle objednávky, po jejich 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 14 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. 
Smlouva bude obsahovat také níže uvedené požadavky zadavatele: 

- Splatnost faktur 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
- Dodávka zboží bude realizována do 48 hodin od doručení objednávky dodavateli. 
- 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. 

 
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

        


