Výsledek výzvy k podávání nabídek
pro podlimitní veřejnou zakázku
„VÝPOČETNÍ TECHNIKA - OP VK 2013“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) pod zn. C/13/213

Oznámení o zrušení zadávacího řízení
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky:

C/13/213

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

Název projektu:
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6)

7)

CZ.1.07/2.2.00/15.0063
CZ.1.07/2.4.00/17.0027
CZ.1.07/2.2.00/28.0110
CZ.1.07/2.2.00/28.0196
CZ.1.07/2.3.00/20.0300
CZ.1.07/2.2.00/28.0287
CZ.1.07/2.2.00/15.0252
Inovace výuky veterinárních studijních programů v
oblasti bezpečnosti potravin
Mendelu Networking
Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných
dovedností pracovníků VFU
Inovace studijního programu farmacie v souladu s
potřebami trhu práce
Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční
onemocnění společná člověku a lidoopům
Inovace bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita
potravin
Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované
(motivační) vzdělávací moduly

Datum vyhlášení zakázky:

VÝPOČETNÍ TECHNIKA - OP VK 2013
26.2.2013

Název/obchodní firma zadavatele:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Název zakázky:

Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
62157124
Mgr. Daniela Němcová
Osoba oprávněná jednat jménem
kvestorka VFU Brno
zadavatele, vč. kontaktních údajů
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
(telefon a emailová adresa):
tel. 54156 2025
e-mail: nemcovad@vfu.cz
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:

Ing. Martin Čada
tajemník FVL VFU Brno
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
Tel. 54156 2445
e-mail: cadam@vfu.cz

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
děkan FVHE VFU Brno
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
Tel.: 54156 2796
E-mail: fvhe@vfu.cz

Typ zakázky:
Důvod zrušení veřejné zakázky:

Doc. RNDr. Milan Žemlička CSc.
děkan FaF VFU Brno
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
Tel.: 54156 2800, mobil: 602 117 059
e-mail: zemlickam@vfu.cz
podlimitní

Zadavateli bylo kontrolním orgánem OP VK doporučeno
zrušení předmětného zadávacího řízení a to vzhledem
k problematické formulaci zadávacích podmínek, která je
z pohledu řídícího orgánu OP VK spojena s vysokým
rizikem vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci poskytnuté
dotace.
Z tohoto důvodu, tedy vzhledem k tomu, že se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, zadavatel rozhodl
v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ a v souladu
s ustanovením Výzvy k podání nabídek o zrušení
zadávacího řízení.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www ZS.
Jméno:
Lenka
Příjmení:
Vystavělová
E-mail:
vystaveloval@vfu.cz
Telefon:
541 562 012

