ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

" Fotografické a video technologie ATD a SCN 2022"
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

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

Zadavatel vymezuje zadávací podmínky veřejné zakázky „Fotografické a video technologie ATD a
SCN 2022" touto zadávací dokumentací, jejíž součástí je výzva k podání nabídek a přílohy, takto:

II. Podrobná specifikace předmětu plnění
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1: Fotografické technologie je dodávka pěti
digitálních fotoaparátů (bezzrcadlovek) včetně objektivů, filtrů, akumulátorů, batohu a brašny. Bližší
specifikace jsou uvedeny v souladu se zákonem a technickými podmínkami (specifikací zařízení),
které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace
část 1.
(2) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2: Ateliérové vybavení je dodávka
fotografického ateliérového vybavení. Bližší specifikace jsou uvedeny v souladu se zákonem
a technickými podmínkami (specifikací zařízení), které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace –
Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace část 2.

III. Uplatnění zásady odpovědného zadávání
(1) Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti,
sociálních a pracovních práv, environmentální a použití inovací.
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(2) Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny

v obchodních podmínkách – závazném znění smlouvy.
(3) S ohledem na povahu veřejné zakázky neidentifikoval zadavatel další témata
odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným předmětem a účelem veřejné zakázky.

IV. Místo plnění a jeho prohlídka
(1) Místem plnění je Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Mozartova
647/1, 662 15 Brno;
(2) Pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná,
proto se nekoná.

V. Doba plnění
(1) Dodavatel je povinen splnit předmět veřejné zakázky nejpozději do 60 dnů zveřejnění
smlouvy v Registru smluv; je oprávněn splnit jej kterýkoliv pracovní den následující po podpisu
smlouvy v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

VI. Obchodní podmínky
(1) Obchodní podmínky jsou stanoveny závazným zněním smlouvy, které je součástí této
zadávací dokumentace jako její příloha č. 2 – Závazné znění smlouvy pro část 1 a 2.
(2) Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníka
závazné. To nebrání účastníkovi žádat vysvětlení zadávací dokumentace nebo podání námitek proti
zadávací dokumentaci.
(3) Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.

VII. Požadavky na varianty nabídek
(1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky nejsou přípustné.

VIII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
(1) Nabídková cena bude nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná a bude zahrnovat
veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v zadávací
dokumentaci, včetně nákladů na dopravu a instalaci a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací
předmětu plnění, a krýt možná rizika (zejména výkyvy trhu, inflace, kurzové změny, aj.).
(2) Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění předmětu této veřejné zakázky.
Účastník stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace, v korunách českých.
(3) Účastník uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 3 zadávací
dokumentace. Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena vč. DPH.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
(4) Dodavatel, který není plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu jen jako konečnou částku;
tato částka bude předmětem hodnocení a získá-li takový dodavatel zakázku, bude mu uhrazena jen
tato částka, i kdyby se později plátcem DPH stal.
(5) Účastníci z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH
neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v České republice.

IX. Požadavky a doporučený způsob zpracování nabídky
(1) Způsob a jazyk podání nabídek stanovuje výzva k podání nabídky.
(2) Nabídka musí obsahovat:
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a.
b.
c.
d.

identifikační údaje dodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona,
doklady prokazující kvalifikaci,
výpočet nabídkové ceny – podrobný položkový rozpočet,
v případě společné účasti dodavatelů každým z nich podepsaný dokument
o rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel vyžaduje, aby
odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně
a nerozdílně,
e. další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
(3) Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala následující části a jim odpovídající
dokumenty v tomto pořadí:
a. krycí list nabídky (Příloha č. 3 - Krycí list nabídky),
b. doklady k prokázání kvalifikace,
c. výpočet nabídkové ceny (Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení a cenová
kalkulace), vč. technické specifikace a uvedení konkrétních produktů, které budou
dodány či použity k plnění veřejné zakázky,
d. ostatní dokumenty.
(4) Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

X. Lhůta pro podání nabídek
(1) Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 6. 2022 v 10:00 hod.
XI. Zadávací lhůta
(2) Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Po tuto dobu nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit.

XII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
(1) Účastník, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli
příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, které budou již ze strany účastníka podepsány.
(2) Zadavatel upozorňuje, že nelze-li zjistit u vybraného dodavatele (pokud je právnickou
osobou) údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel vyzve dle § 122
odst. 5 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a,
b. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
• seznam akcionářů,
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XIII. Vysvětlení zadávacích podmínek
(1) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel preferuje doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dostupného na
https://zakazky.jamu.cz/. Žádost je nutno doručit ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty,
která je stanovena v následujícím odstavci. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o
vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.
(2) Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
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(3) Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti. Zadavatel je poskytne pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

XIV. Zrušení zadávacího řízení
(1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod
hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považováno mj. zjištění zadavatele, že na
předmět plnění nemá dostatek finančních prostředků, nebo v případě, že došlo k výraznému pohybu
na trhu, jehož výsledkem je ekonomická neefektivnost požadovaného předmětu plnění.
(2) O zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny
účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

XV. Výhrada oznámení na profilu
(1) Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost, že oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.

XVI. Přílohy zadávací dokumentace
(1) Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1 a 2
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky (závazné znění smlouvy) pro část 1 a 2
Příloha č. 3 – Vzor krycího listu
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení

V Brně dne 17. 5. 2022

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: 2022.05.17 15:28:28 +02'00'

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního oddělení
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