Výsledek výzvy k podání nabídek
pro část č. 6 veřejné zakázky malého rozsahu
„Přístroje pro přípravu vzorků“
zadávanou pod zn. C/12/697

Oznámení o zrušení zadávacího řízení
pro část č. 6 VZ
Číslo zakázky:
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

Typ zakázky:
Důvod zrušení veřejné
zakázky:

C/12/697
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/25.0287
Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita
potravin
Přístroje pro přípravu vzorků – část č. 6 VZ
8.10.2012
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3 , Brno 612 42
Palackého tř. 1/3 , Brno 612 42
doc. MVDr. Ladislav Steinhauser,CSc.
Děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie („FVHE“)
VFU Brno
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42
Tel.: 541 562 796
e-mail: steinhauserl vfu.cz
Malého rozsahu
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 část č.6 „Inovace Bc a NaMg SP
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin“, a to vzhledem ke
skutečnosti, že nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné
nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění
veřejné zakázky, resp. byli z účasti v zadávacím řízení
vyloučeni všichni uchazeči.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www ZS.
Jméno:
Marek
Příjmení:
Buriška
E-mail:
buriskam@vfu.cz
Telefon:
541562011

Ing. Marek Buriška

Digitálně podepsal Ing. Marek Buriška
DN: c=CZ, o=Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČ 62157124], ou=rektorát
středisko 9132, ou=88954, cn=Ing. Marek Buriška, serialNumber=P288236
Datum: 2012.11.06 15:57:10 +01'00'
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