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Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Tel.: 542591113 
Fax : 542591142 
E-mail: vinkler@jamu.cz  
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 

 R464/11 Ing. Jan Búřil /1122 21.9.2011 

 
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. 3/2007, o veřejných zakázkách 
 
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
 

„Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti 
plagiátorství“ 

 
1. Údaje o zadavateli 

Název zadavatele:    Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Sídlo zadavatele:    Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
Pověřená osoba:    JUDr. Lenka Valová 
Právní forma:     veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:      62156462 
DIČ:      CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:   Ing. Jan Búřil 
Tel.      542591122 
Fax:      542591142 
E-mail:      buril@jamu.cz 
Kontaktní osoba pro technické věci:  Libor Spáčil 
Tel / fax:     542591120, 542591142 
E-mail:      spacil@jamu.cz 

 
2. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
• Textová část výzvy k podání nabídky 
• Krycí list nabídky 
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3. Předmět veřejné zakázky 
Řešení spočívá v dodávce, instalaci a základního nastavení SW umožňujícího postupné vybudování 
následujících dílčích komponent a jejich integraci: 
 

• Dokument management systému 
• Intranetového webového portálu 

Následující seznam požadavků zadavatele vymezuje technické a množstevní parametry pro plnění 
dodání předmětu veřejné zakázky z pohledu jejich minimálních parametrů. Dodaný SW musí mít 
z hlediska budování uvedených komponent následující vlastnosti. 
 

• Dokument management systém 
Klíčové vlastnosti: 

o Tvorba a propojení úložiště pro dokumenty Studijního informačního systému 
a nastavení systému spolupráce s plagiátorským systémem Theses. 

o Tvorba multimediálního úložiště (audio a videozáznamy absolventských 
výkonů studentů školy). 

o Převod stávajícího dokumentového webového portálu a jeho funkcí do 
nového systému. 

 
Minimální požadavky na SW z hlediska komponenty: 

o Ukládání multimediálního obsahu do souborového systému mimo databázi a 
možnost jeho přehrávání pomocí webového prohlížeče. 

o Správa uživatelských oprávnění nad jednotlivými soubory a složkami. 
 

• Intranetový webový portál 
Klíčové vlastnosti:  

o Napojení ověřování uživatelů na stávající systém Open LDAP. 
o Implementace HTTPS protokolu i anonymního přístupu. 
o Možnost spolupráce týmu na tvorbě dokumentu. 
o Možnost definování oběhu vnitřních dokumentů (workflow). 
o Možnost fulltextového vyhledávání v dokumentech. 

 
Minimální požadavky SW z hlediska komponenty: 

o Zveřejňuje informace a odkazy na ostatní nástroje a sdílené prostředky. 
o Možnost správy uživatelských účtů, oprávnění a skupin uživatelů. Je možná 

integrace s adresářovou službou (LDAP, AD) a možnost přihlášení Single 
Sign On (SSO). 

o Možnost definice jednoduchého workflow. 
o Obsahuje týmové weby pro jednotlivé ateliéry, katedry a pracovní skupiny 

organizace. 
o Integrace s provozovaným kancelářským software MS Office (2003, 2007, 

2010) a operačním systémem MS Windows (XP, Vista, 7). 
o Možnost zobrazení osobních kalendářů spolu s týmovými. 
o Publikace sdílených prostředků, kalendářů, úkolů, kontaktů. 
o Možnost integrace se systémem SAP. 
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• Součástí dodávky bude: 
o Instalace a základní konfigurace SW na server JAMU. 
o Instalace a konfigurace zvoleného řešení základního portálu na samostatný 

server včetně instalace a vytvoření potřebné databáze. 
o Analýza struktury dokumentů ukládaných studijním informačním systémem 

a nastavení propojení pro jejich ukládání v novém systému. 
o Vytvoření struktury a nastavení úložiště pro multimediální obsah (audio a 

videozáznamy absolventských výkonů studentů školy). 
o Vytvoření struktury a nastavení úložiště pro převod stávajícího 

dokumentového portálu. 
o Nastavení HTTPS, LDAP ověřování a anonymního přístupu. 
o Základní nastavení sdílených prostředků pro jednotlivé skupiny a jejich 

publikace na týmových webech. Plnou konfiguraci všech skupin zajistí místní 
správce po zaškolení. 

o Nastavení základního sdílení společných dokumentů, kalendářů, úkolů a 
kontaktů. 

o Školení pro administrátory v minimálním rozsahu 1 den. 
 

• Orientační časová náročnost 
 
Analýza a definice struktury       3cd 
Instalace, HTTPS, LDAP ověřování, anonymní přístup    2cd 
Podpora při implementaci, programování, konzultace, zaškolení   5cd 
Očekávaná cena  198 000,- Kč s DPH 
 

• Orientační soupis licencí 
 
SW systém pro Portál a DMS      1 kus 
Licence pro Portál a DMS (licencováno na zařízení)    15 kusů 
Serverový operační systém        1 kus 
Uživatelská licence pro server      1 kus 
Databázový server ve standardní edici, licencován pro 1 procesor  1 kus 
Očekávaná cena  98 000,- Kč s DPH 

 
 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení plnění: 17.10.2011    
Ukončení plnění 9.12.2011 

Místo plnění:  JAMU, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 10.10.2011 v 10,00 hod. Nabídka se podává písemně 
v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky na adrese zadavatele Janáčkova 
akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, Oddělení výpočetních 
a informačních služeb. 
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Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
Nabídku bude přebírat Ing. Jan Búřil, Marcela Alterová nebo jiná osoba pověřená Ing. Janem 
Búřilem. 
 
6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Software       CPV 48219400-0 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s DPH  296.000 Kč 
 
7. 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. 

- Uchazeč předloží čestné prohlášení o obratu uchazeče za poslední tři roky v minimální 
výši 1 milion Kč za každý rok. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou 
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního 
či občanského zákoníku. 

- Uchazeč předloží seznam obdobných zakázek za poslední tři roky. 
 

8. 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. 

 
9. 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. 

- 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. 

 
10. Platební podmínky 
- Zadavatel zaplatí předmět plnění jednorázově po splnění, řádném předání a převzetí 

předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového 
dokladu uchazeče. 
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- 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. 

 
11. 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 dokončením a předáním díla ve sjednané lhůtě ve výši 

0,05 % z ceny zakázky za každý den prodlení až do termínu splnění. 
- Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení. 
- Záruční doba díla 24 měsíců počínající běžet od termínu odstranění veškerých vad a 

nedodělků. 
 

12. Další požadavky zadavatele 

- Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídky, 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 (čl. 7) 
- Stanovení nabídkové ceny (rozpočet) 
- Případné další údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. JanBúřil 
vedoucí Oddělení výpočetních a informačních služeb 
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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 
 

„Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu 
proti plagiátorství“ 

 
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 

Celková nabídková cena     

 
 
 
 
 
 
 
Datum:      Razítko a podpis dodavatele: 

  


