INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS) 1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :

Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0345
Inovace studijního programu Hudební umění Hudební
fakulty JAMU
Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace
studijního programu HF JAMU
Předmětem výběrového řízení je dodávka služeb, resp.
organizační zajištění profesionálního cvičného sboru
a profesionálního cvičného orchestru (pronájem sboru/
orchestru), včetně zajištění místa plnění zakázky (pronájem
zkušeben), pro studijní účely Hudební fakulty Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně (HF JAMU). Veřejná
zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s ustanovením
§18 odst. 3 zákona postupem mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Veřejná zakázka se řídí Postupy pro zadávání zakázek při
pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK a Směrnicí Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně č. 3/2007 o veřejných zakázkách.
3. 2. 2010
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Ing. Jana Vondráčková
tel.: +420 542 591 611
e-mail: vondrackova@jamu.cz
62156462
CZ62156462
MgA. Kateřina Polášková
projektová manažerka HF JAMU
tel.: +420 542 591 606
e-mail: polaskova@jamu.cz

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Platné od 27.4.2009
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Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

Zahájení příjmu nabídek: 3. 2. 2010
Ukončení příjmu nabídek: 15. 2. 2010 ve 12.00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným
přepravcem se za okamžik dodání nabídky považuje její
fyzické převzetí podatelnou zadavatele (Hudební fakulta
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
Komenského nám. 6, 662 15 Brno).
Předmětem výběrového řízení je dodávka služeb, resp.
organizační zajištění profesionálního cvičného sboru
a profesionálního cvičného orchestru, včetně zajištění místa
plnění zakázky (pronájem zkušeben), pro studijní účely
Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně
(HF
JAMU)
v
rámci
projektu
č. CZ.1.07/2.2.00/07.0345 „Inovace studijního programu
Hudební umění Hudební fakulty JAMU“. Zakázka je
rozdělena na dvě části podle příslušnosti předmětu zakázky
v daném projektu OP VK, a sice:
Část 1.: zajištění cvičného sboru
Část 2.: zajištění cvičného orchestru

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč 2 :

Typ zakázky 3
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další
podmínky plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné
zadávací dokumentaci. Výzva se zadávací dokumentací je
zveřejněna na webových stránkách www.jamu.cz v sekci
Organizační struktura, Rektorát.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH
805 000,- Kč (957 950,-Kč s DPH), z toho:
Část 1: 301 000,-Kč bez DPH
Část 2: 504 000 ,-Kč bez DPH
zakázka malého rozsahu
Otevírání obálek: 16. 2. 2010 v 10.00 hod. v kanceláři
tajemnice fakulty HF JAMU, Komenského nám. 6, 662 15
Brno (1. patro, děkanát HF JAMU).
Podpis smlouvy: do 5 dnů od výzvy k jejímu uzavření
Ukončení zakázky: nejpozději do 16. 12. 2011

2
3

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Platné od 27.4.2009
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Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce, která bude
na přední straně označena adresou sídla uchazeče
a nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, na
adresu zadavatele k rukám MgA. Kateřiny Poláškové,
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně, Komenského nám. 6, 662 15 Brno.
Nabídky lze podávat poštou nebo osobně na podatelně
HF JAMU v pracovní dny od 9:00 hod. do 14:00 hod
(Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně, Komenského nám. 6, 662 15 Brno).
Základním kritériem pro zadání VZ je ekonomická
výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle níže
uvedených dílčích kritérií:
1. profesionální úroveň zkušebny, tzn. vybavenost
zkušebny (dirigentský pult a stupínek, notové pulty
a židle), vytápění/klimatizace zkušebny, lokalita na
území statutárního města Brna
váha 20 %
2. cena

váha 80 %

Uchazeč doloží ke každému dílčímu kritériu údaje, které
budou předmětem hodnocení (tj. např. reference) a dále
výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle ekonomické
výhodnosti podle výše uvedených dílčích kritérií.
Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou,
kde bude každé jednotlivé nabídce přidělena v rámci
dílčího kritéria bodová hodnota (rozsah bodového
hodnocení: minimálně 1 bod – maximálně 10 bodů), která
odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria.
Jednotlivá bodová ohodnocení podle dílčích kritérií se
vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Součet
vážených bodových ohodnocení u jednotlivých nabídek
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu
bodové hodnoty.
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních
a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Platné od 27.4.2009
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kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace 4 :

uvedených v §53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
zákon). Pro splnění základních kvalifikačních předpokladů,
tj. dle §53 zákona, postačuje předložení čestného
prohlášení. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad
uvedený v §54 zákona nesmí být ke dni podání nabídky
starší než 90 kalendářních dní. Dokumenty je možné
předložit v originále nebo v jejich ověřené kopii.
Uchazeč také doloží dokument popisující zkušenost
s realizací dodávky obdobného charakteru jako je předmět
tohoto výběrového řízení, tzn. zajištění profesionálního
cvičného sboru a profesionálního cvičného orchestru, vč.
pronájmu
zkušebny,
s podobným
počtem
členů
sboru/orchestru jako je specifikováno v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace. Dokument musí obsahovat
minimálně základní informace o takové zkušenosti, tj.
název projektu/akce, stručný popis projektu/akce, výstupy
z projektu/akce. Uchazeč může k tomuto dokumentu
doložit rozšiřující údaje, např. reference partnera
projektu/akce, doporučení.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje
a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném
zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, budou vyloučeni
z hodnocení nabídek. Vyloučení uchazeče z hodnocení
nabídek pro nesplnění kvalifikace zadavatel bezodkladně
vyloučenému uchazeči písemně oznámí.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom
originále a jedné kopii a to včetně požadovaných příloh
a dokladů k prokázání základní a profesní kvalifikace.
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

4

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Platné od 27.4.2009
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•
•
•
•

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Krycí list nabídky
Doklady o splnění kvalifikace
Stanovení nabídkové ceny
Požadované údaje podle kterých se bude hodnotit
nabídka dle čl. 8 zadávací dokumentace
• Případné další údaje
Dodavatel je povinen:
• řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů
a originály dalších dokladů souvisejících s realizací
projektu,
• poskytnout příjemci veškeré doklady související
s realizací projektu a plněním monitorovacích
indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány,
• umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty),
• umožnit ověření dokladů souvisejících s realizací
zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace
zakázky,
• provádět publicitu zajišťovaných akcí projektu
v souladu s Pravidly publicity projektů podpořených
Evropským sociálním fondem.
Dodavatel se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při
výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.
a vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací
o osobě dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zrušení výběrového řízení se řídí §84 zákona o veřejných
zakázkách.

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Platné od 27.4.2009
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