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Věc: Výzva k pod{ní nabídky na veřejnou zak{zku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 

 odst. 6 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, na zak{zku: Ubytov{ní 

 účastníků Mezin{rodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011“ 

 

 

Vyzýv{me k pod{ní nabídky na veřejnou zak{zku malého rozsahu 

„Ubytov{ní účastníků Mezin{rodního festivalu divadelních škol 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011“ 

 

 

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 JAMU, Mozartova 1, 662 15, Brno 

Pověřen{ osoba:   MgA. Ondřej Vodička 

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

IČ:     62156462 

DIČ:     CZ 62156462 

Pověřený zaměstnanec:  Lucie Šnajdrov{ 

Tel.     542 591 334 

Fax:     542 591 350 

E-mail:     snajdrova@jamu.cz 

 

2. Předmět veřejné zak{zky 

Ubytov{ní 200 osob - studentů a technického person{lu, kteří budou účastníky 

Mezin{rodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011 v době od 

5. do 9. dubna 2011 v pokojích s tří až dvouhvězdičkovou kvalitou. V ceně ubytov{ní bude 

zahrnuta snídaně.  

Podmínkou a hodnotícím kritériem je kromě nabízené ceny také to, že všichni účastníci – tj. 

200 osob musí být ubytov{no v jednom hotelovém zařízení nebo v různých souč{stech, které 



jsou však umístěny blízko sebe. Z důvodu různých časů příjezdů účastníků je podmínkou 24 

hodinový provoz recepce. Posuzov{na bude rovněž dispozice (velikost, dostupnost, 

uzamykatelost, ostraha apod.) a cena hotelového parkoviště (resp. gar{ží apod.), a to jak pro 

osobní automobily, tak i pro autobusy. Další podmínkou je dobr{ dojezdnost do centra Brna, 

a to veřejnou dopravou do 20 minut. 

Podmínkou jsou také výhodné stornopodmínky předběžných rezervací ubytov{ní, protože 

to vyžaduje charakter festivalu. Nahl{šené odjezdy a příjezdy účastníků (a tedy podklad pro 

rezervaci ubytov{ní) se často liší od těch skutečných. Podmínkou je tedy možnost stornovat 

č{st předběžně provedených rezervací i ve chvíli, kdy už m{ být nastoupeno ubytov{ní, bez 

n{sledných sankcí (např. v podobě zaplacení č{sti ubytov{ní, které bylo stornov{no). 

 

Ubytov{ní 40 osob – pedagogů a VIP hostů, kteří budou účastníky Mezin{rodního festivalu 

divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011 v době od 5. do 9. dubna 2011 v pokojích 

s nejméně tříhvězdičkovou kvalitou, vždy jedna osoba na pokoj (tedy v jednolůžkových 

pokojích nebo ve vícelůžkových pokojích po jednom). V ceně ubytov{ní bude zahrnuta 

snídaně. 

Podmínkou a hodnotícím kritériem je kromě nabízené ceny také to, že všichni účastníci – tj. 

40 osob musí být ubytov{no v jednom hotelovém zařízení nebo v různých souč{stech, které 

jsou však umístěny blízko sebe. Z důvodu různých časů příjezdů účastníků je podmínkou 24 

hodinový provoz recepce. Další posuzovanou podmínkou je bezprostřední vzd{lenost od 

centra města Brna, tj. chůzí do 15 minut. 

Podmínkou jsou také výhodné stornopodmínky předběžných rezervací ubytov{ní, protože 

to vyžaduje charakter festivalu. Nahl{šené odjezdy a příjezdy účastníků (a tedy podklad pro 

rezervaci ubytov{ní) se často liší od těch skutečných. Podmínkou je tedy možnost stornovat 

č{st předběžně provedených rezervací i ve chvíli, kdy už m{ být nastoupeno ubytov{ní, bez 

n{sledných sankcí (např. v podobě zaplacení č{sti ubytov{ní, které bylo stornov{no). 

 

3. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 10. 11. 2010 ve 12:00 hod. Nabídka se pod{v{ 

elektronicky v českém jazyce na adrese: snajdrova@jamu.cz 

 

4. Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky 

Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky činí bez DPH 380.000,-Kč. 

 

5. Hodnocení nabídek 

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle výše nabídkové ceny a podle splnění všech 

podmínek (kapacita a kvalita ubytov{ní, dojezdnost, služby recepce, ubytov{ní účastníků 

v jednom hotelovém zařízení, kapacita na ubyov{ní v pokojích po jednom v případě 

pedagogů a VIP hostů, možnosti a dispozice parkov{ní, stornopodmínky).  

 

 

6. Požadavky na zpracov{ní nabídkové ceny 



- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu veřejné zak{zky v korun{ch 

českých.  

- Nabídkov{ cena musí zahrnovat veškeré n{klady uchazeče na dod{vku 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. 

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

DPH na z{kladě změny pr{vních předpisů. 

- Souč{stí stanovení nabídkové ceny bude také z{vazné stanovení stornopodmínek pro 

případy, že je ubytov{ní zrušeno ještě ve chvíli, kdy m{ být nastoupeno. 

 

7. 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.  

- Z{lohu lze poskytnout pouze do výše 60 % nabídnuté ceny. Poskytnut{ z{loha bude 

zúčtov{na v konečné faktuře zhotovitele. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

- Variantní předkl{d{ní nabídek NENÍ vyloučeno., akceptov{ny budou maxim{lně 3 

varianty nabídky. 

 

 

S pozdravem 

 

 

       Lucie Šnajdrov{ v.r. 

       …………………… 
       pověřený zaměstnanec 


