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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 podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která je v souladu s ust. § 18 odst. 3 ZVZ postupem 

podle vnitřní směrnice JAMU č. 4/2010, o veřejných zakázkách 
 

„Vybavení kontrabasové třídy kvalitními nástroji" 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
1. Údaje o zadavateli 

Název zadavatele:   Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Sídlo zadavatele:   Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
Pracoviště zadavatele, pro  Katedra strunných nástrojů HF JAMU 
nějž je VZ určena:    
Pověřená osoba:   JUDr. Lenka Valová, kvestorka 
Právní forma:    veřejná vysoká škola, kód 601 
IČ:     62156462 
DIČ:     CZ62156462 
Pověřený zaměstnanec:  Hana Špičáková 
Tel.     54259/1609 
Fax:     542591632 
E-mail:     spicakova@jamu.cz 
Kontaktní osoba pro technické věci: prof. Miloslav Jelínek 
Tel / fax:     604/667110 
E-mail:                  jelinekmilos@volny.cz  
 
2. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
• Textová část 
• Krycí list nabídky 
 

3. Popis předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mistrovského kontrabasu značky 
Barnabás Rácz z kvalitního a vyzrálého smrkového a javorového dřeva. Nástroj 
charakterizuje  vysoká zvuková nosnost, silný tón a kvalita zpracování.  Cenzura v rozmezí 
105-107 cm , délka hmatníku umožňuje  dohmat až po fis₂. 

Vzhledem k povaze dodávky zadavatel požaduje umožnění osobního výběru nástroje a jeho 
vyzkoušení. Součástí předmětu plnění a součástí nabídnuté ceny musí být nocleh a doprava 
2 osob autem na místo vyzkoušení a zpět. 
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Součástí předmětu plnění je též zajištění odborné dopravy od výrobce do místa plnění 
veřejné zakázky včetně umístění tj. přemístění z dopravního prostředku do prostory určené 
zadavatelem v místě dodávky a jeho  seřízení. 
 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení plnění : po podpisu smlouvy, předpoklad červen 2011 
Ukončení plnění: termín dodání je součástí nabídky, nejpozději však 12.12.2011 

Místo plnění:  Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Hudební fakulta, Komenského 6 

 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta k předložení nabídky končí dne 17.6.2011 ve 12.00 hod. Nabídky se podávají písemně 
v uzavřených obálkách na adrese zadavatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
Hudební fakulta, Komenského náměstí 6, 662 15 Brno. Nabídky lze podávat poštou nebo 
osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. Nabídku bude přebírat Hana Špičáková 
nebo Marcela Stehlíková. 
 
6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH  380.000,- Kč 
 

7. Kvalifikační doklady uchazeče 

• Uchazeč předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů 

• Uchazeč předloží kopii živnostenského listu nebo kopii výpisu z živnostenského 
rejstříku pro předmět plnění dodávky 

 
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 zpracování nabídkové ceny 

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v čl. 3. 
této zadávací dokumentace v korunách českých. 

• Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny. 
• Nabídková cena bude uvedena v Krycím listě nabídky. 
• Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na dodávku předmětu 

plnění včetně všech základních i zvláštních výkonů, provozní náklady, dopravné, 
pojištění, daně, správní poplatky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 
plnění. 

• Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni 
podání nabídky a cena s DPH. 
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10. Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel připouští možnost změnit výši nabídkové ceny pouze v případě změny sazeb 
DPH na základě změny právních předpisů. 

 
11. 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. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu 
zadavatele na účet uchazeče. 

• Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. 
 

12. Obchodní podmínky  

• Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy. 
• V textu smlouvy budou obsaženy technické parametry dodávaného zboží, nabídková 

cena obchodní a další podmínky zahrnující veškeré požadavky zadavatele podle této 
zadávací dokumentace. Smlouva bude obsahovat také níže uvedené požadavky 
zadavatele: 
• Splatnost faktur 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli 
• Záruční doba na zboží min. 36 měsíců počínající běžet od termínu předání a 

převzetí bezvadného zboží 
• Smluvní pokuta za prodlení s předáním zboží ve sjednané lhůtě ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý den prodlení 
• Smlouva bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče v souladu s platným 

zápisem v obchodním rejstříku. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou a 
je proto právně neúčinná. 

 
13. 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. 
• Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

- Krycí list nabídky 
- Doklady o splnění kvalifikace 
- Návrh smlouvy  
- Stanovení nabídkové ceny 
 
 
 

 
 
V Brně dne  30.5.2011      Hana Špičáková 
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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 

 
„Vybavení kontrabasové třídy kvalitními nástroji" 

 
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 19 % Cena celkem 

Kontrabas     

Celková nabídková cena     

 
 
 
 
 
Datum:      Razítko a podpis dodavatele: 
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