
 
 

Výsledek výzvy k podávání nabídek 
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Laparoskopické trenažéry“ 

zadávanou pod zn. C/12/543 
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Číslo zakázky: C12543 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(„OPVK“) 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0288 

Název projektu: - Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na 
evropský trh práce 

Název zakázky: Laparoskopické trenažéry 

Datum vyhlášení zakázky: 27.8.2012 

Název/obchodní firma 
zadavatele: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Sídlo zadavatele: Palackého tř. 1/3, Brno, PSČ 612 42 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Martin Čada 
Tajemník Fakulty veterinárního lékařství („FVL“) VFU Brno 
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42 
Tel.: 541 562 445, 
e-mail: cadam@vfu.cz 

IČ zadavatele: 621 57 124 
DIČ zadavatele: CZ 621 57 124 

Typ zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 
Tato veřejná zakázka není v souladu s ustanovením  § 18 odst. 
5  zák.č.   137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále ZVZ) 
zadávána podle ZVZ.  
Tato zakázka je zadávána v souladu s čl. 7 Příručky pro 
příjemce OPVK – Postupy pro zadávání zakázek při pořizování 
zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory 
OP VK a  v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. 
Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze podmínky 
stanovené výzvou a  zadávací dokumentací této veřejné 
zakázky. 

Důvod zrušení veřejné 
zakázky: 

V souladu s ustanovením Výzvy k podání nabídek pro výše 
uvedenou veřejnou zakázku, kde si zadavatel vyhradil právo 
zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky do doby uzavření 
smlouvy a v souladu s článkem 7.4.11. Příručky pro příjemce 
OPVK – Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, 
služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP 
VK, se zadavatel rozhodl zrušit toto zadávací řízení pro výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to vzhledem ke skutečnosti, že ve 
lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze jediná 
nabídka, která překročila předpokládanou hodnotu této veřejné 
zakázky a zároveň maximální přípustnou cenu, tak jak byla 
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