Část 1 veřejné zakázky - Light Design - fotografické technologie a kamerové systémy je financována
z projektu nazvaného:
"Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na potřeby praxe"
registrační číslo projektu:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

" Light Design - fotografické technologie a kamerové systémy a
fotoaparáty pro HF"
zad áv an ou v e z j ed n od u š en é m p od li m itn í m ří ze n í
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Vážený dodavateli,
dovoluji si Vás jménem zadavatele oslovit s výzvou k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku.

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:

Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nezapisovaná do veřejných rejstříků
62156462
CZ62156462
27-0493900217/0100
https://zakazky.jamu.cz

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Profil zadavatele:
(dále jen „zadavatel“)
Zastoupena:
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

II. Režim, druh, předpokládaná hodnota, klasifikace, rozdělení na části
Režim veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení
Druh zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
CPV kód
CPV kód
CPV kód
CPV kód
CPV kód
VZ rozdělená na části

Podlimitní režim
Zjednodušené podlimitní řízení
Dodávky
261 000,- Kč bez DPH
38651600-9 - Digitální fotografické přístroje
32333200-8 - Videokamery
38650000-6 - Fotografické vybavení
38651100-4 - Objektivy
32321200-1 - Audiovizuální přístroje
ANO
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Části veřejné zakázky:
Část 1: Light Design - fotografické technologie a kamerové systémy
Režim veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení
Druh zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
CPV kód
CPV kód
CPV kód
CPV kód

Podlimitní režim
Zjednodušené podlimitní řízení
Dodávky
216 000,- Kč bez DPH
38651600-9 - Digitální fotografické přístroje
32333200-8 - Videokamery
38650000-6 - Fotografické vybavení
32321200-1 - Audiovizuální přístroje

Část 2: Fotoaparáty pro HF
Režim veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení
Druh zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky
CPV kód
CPV kód

Podlimitní režim
Zjednodušené podlimitní řízení
Dodávky
45 000,- Kč bez DPH
38651600-9 - Digitální fotografické přístroje
38651100-4 - Objektivy

Jednotlivé části veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Technická specifikace zařízení
a cenová kalkulace pro části 1 a 2.
Zadavatel při výběru dodavatele postupuje u každé části odděleně. Dodavatel může podat nabídku
na jakoukoliv část veřejné zakázky nebo i na všechny části veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení
vyplní v Krycím listu nabídky nabídkovou cenu pouze u části (částí), na kterou (na které) je nabídka
podávána. Nabídka podaná na příslušnou část musí obsahovat všechny součásti předmětu plnění
příslušné části a související náklady vč. dopravy do místa dodání podle specifikace, která je uvedena
v Příloze č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro jednotlivé části a podle Přílohy
č. 2 – Závazné znění smlouvy pro části 1 a 2.

III. Přístup k zadávací dokumentaci
(1) Zadávací dokumentace obsahuje podrobné vymezení údajů uvedených v této výzvě
a další údaje a požadavky zadavatele pro podání nabídky.
(2) Zadávací dokumentace včetně všech příloh (stejně jako tato výzva) je komukoliv zdarma
a bez omezení přístupná na profilu zadavatele, jehož adresa v síti internet je https://zakazky.jamu.cz.
(3) Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré úkony mezi zadavatelem a dodavatelem a komunikace
týkající se zadávacího řízení probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
není-li dále stanoveno jinak.
(4) Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje je nutné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Každý dodavatel je povinen před
dokončením registrace své kontaktní údaje zkontrolovat a případně je upravit či doplnit. Za správnost
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kontaktních údajů, jakož i za řádné a včasné převzetí elektronické korespondence zaslané
zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje odpovídá vždy dodavatel.
(5) Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, včetně informací o používání
elektronického podpisu, jsou dostupné na adrese:
https://zakazky.jamu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://www.ezak.cz/uploads/manualy/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
(6) V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím,
provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu podpora@ezak.cz.

IV. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 5. 2021 v 10:00 hod.

V. Způsob podání nabídek
(1) Nabídky lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
který je dostupný na adrese https://zakazky.jamu.cz.
(2) Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek nebudou
otevírány.
(3) Nabídky lze podávat v českém nebo slovenském jazyce; doklady o vzdělání také v jazyce
latinském.

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace
(1) Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal ve vztahu k sobě:
a. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona, a to ve vztahu k České republice
předložením dokladů dle § 75 odst. 1 zákona,
b. profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, a to ve vztahu k ve vztahu k České
republice předložením dokladů dle § 77 odst. 1 zákona.
(2) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
(3) K prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti dle § 77
odst. 1 zákona může dodavatel využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy č. 4 zadávací
dokumentace.
(4) Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek
(1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena
dle následujících kritérii: nejnižší nabídková cena vč. DPH, a to pro každou část samostatně.
(2) Kritérium nejnižší nabídkové ceny bude hodnoceno porovnáním a seřazením
nabídkových cen, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
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nabídkovou cenou s DPH. V případě shodných nabídkových cen, bude pořadí takových nabídek
určeno losem.
(3) Váha nebo matematický vztah mezi kritérii se nestanovuje, neboť ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena jen dle jediného kritéria.
(4) Zadavatel může provést v souladu se zákonem posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.

Za zvážení této výzvy i Vaši nabídku předem děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

V Brně dne 26. 4. 2021

Ing. Josef
Vinkler

Digitálně podepsal Ing. Josef Vinkler
DN: cn=Ing. Josef Vinkler,
givenName=Josef, sn=Vinkler, c=CZ,
o=Janáčkova akademie múzických
umění v Brně, serialNumber=ICA 10534776
Datum: 2021.04.26 13:41:25 +02'00'

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení
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