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Janáčkova akademie múzických umění v Brně  
 
Beethovenova 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 
 

 
Informace o uskutečnění veřejné zakázky 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  
 
 

„Návrh, výroba a tisk katalogu Scénografie JAMU 011“ 
 

Název zadavatele:   Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Sídlo zadavatele:   Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
Pracoviště zadavatele, pro  
nějž je VZ určena:   Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno  
Pověřená osoba:   doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Alena Hájková 
Tel.:     542 591 306 
Fax:     542 591 352 
E-mail:     hajkova@jamu.cz 
 
 
Předmět plnění: 

Návrh, výroba a tisk publikace „Scénografie JAMU 011“ s termínem dodání do 25. května 
2011. 
 
Požadavky na katalog: „Scénografie JAMU 011“ 
 -  (náklad 500 ks) 
Formát 

- A4, na šířku 
Obálka 

- papír 300g 
- barevný tisk 

Katalogový bloku 
- papír 130g 
- 45 stran  
- barevný tisk s barevnými fotografiemi a texty v češtině a angličtině 
- poměr fotografií a textu – 50:50 

DVD 
- uvnitř katalogu kapsa na DVD (včetně DVD s elektronickou verzí katalogu) 
 
- podklady lze získat po domluvě přes e-mail: hajkova@jamu.cz 
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Podrobné požadavky, zadávací podmínky zadavatele a specifikace předmětu veřejné 
zakázky pro účely zpracování nabídky a celkové nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu a nezbytných přílohách.   
 
Zájemci o veřejnou zakázku si mohou zadávací dokumentaci objednat a vyzvednout na 
adrese hajkova@jamu.cz a po domluvě v Ateliéru Scénografie, Bayerova 5, Brno; telefon: 
542 59 15 13, +420 737 620 627 
 
Doba a místo plnění:  
 
Předpokládané zahájení plnění předmětu veřejné zakázky – 8. dub 2011 
Termín ukončení plnění veřejné zakázky                - 25. května 2011   

Místo plnění: Brno 
 

Kritérium pro zadání veřejné zakázky: 
 

Zadavatel bude hodnotit nabídky dle těchto kritérií: 70% hodnocení bude tvořit nabídková 
cena, 30% bude tvořit celkový koncept a estetická hodnota nabídky  
 
 
Lhůta a místo pro podání nabídek: 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne:  8. dubna 2011   
Nabídky se podávají na adrese  zadavatele:  

BcA. Alena Hájková 

Divadelní fakulta 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Mozartova 1 

662 15 Brno 
  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  180 000 Kč bez DPH. 
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