Výsledek výzvy k podávání nabídek pro 1. část veřejné zakázky
C/12/862

Číslo zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název programu:
číslo

Registrační
projektu:

Název zakázky:
vyhlášení

Název/obchodní
zadavatele:

(pro všechny části veřejné zakázky)
(pro 6. část veřejné zakázky)

Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
Dodávka lékařské a laboratorní techniky

Název projektu:

Datum
zakázky:

CZ.1.07/2.2.00/28.0221
CZ.1.07/2.2.00/15.0209

firma

12. 11. 2012

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č.
111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "zadavatel"), Fakulta
sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno

Název obchodní firma POLYMED medical CZ, a.s.
vybraného dodavatele:
Petra Jilemnického 14, 50301 Hradec Králové
Sídlo dodavatele:
Osoba oprávněná jednat Tomáš Joukl
jménem dodavatele:
27529053
IČ dodavatele:

Výsledek výzvy k podávání nabídek pro 4. část veřejné zakázky
C/12/862

Číslo zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název programu:
číslo

Registrační
projektu:

Název zakázky:
vyhlášení

Název/obchodní
zadavatele:

(pro všechny části veřejné zakázky)
(pro 6. část veřejné zakázky)

Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
Dodávka lékařské a laboratorní techniky

Název projektu:

Datum
zakázky:

CZ.1.07/2.2.00/28.0221
CZ.1.07/2.2.00/15.0209

firma

12. 11. 2012

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č.
111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "zadavatel"), Fakulta

sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno
Název obchodní firma Nimotech s.r.o.
vybraného dodavatele:
Šumavská 416/15, Brno, 602 00
Sídlo dodavatele:
Osoba oprávněná jednat Dr. Getruda Frydová
jménem dodavatele:
18825605
IČ dodavatele:

Výsledek výzvy k podávání nabídek pro 2., 3., 5., 6., 7. část veřejné zakázky
C/12/862

Číslo zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název programu:
číslo

Registrační
projektu:

(pro všechny části veřejné zakázky)
(pro 6. část veřejné zakázky)

Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
Dodávka lékařské a laboratorní techniky

Název projektu:
Název zakázky:
Datum
zakázky:

CZ.1.07/2.2.00/28.0221
CZ.1.07/2.2.00/15.0209

vyhlášení

12. 11. 2012

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č.
111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "zadavatel"), Fakulta
sportovních studií, Kamenice 5, 625 00 Brno
Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek pro 3., 5., 6., 7.
Název obchodní firma
část veřejné zakázky žádnou nabídku. Podle § 84 odst. 1 písm.
vybraného dodavatele:
a) ZVZ zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení,
pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky.
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pro 2. část
veřejné zakázky, pouze jednu nabídku, tudíž hodnotící komise
nabídku v souladu s § 71 odst. 7 ZVZ neotevírala. Podle § 84
odst. 1 písm. e) ZVZ zadavatel zruší bez zbytečného odkladu
zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku.
Sídlo dodavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem dodavatele:
IČ dodavatele:
Název/obchodní
zadavatele:

firma

Vyplněný formulář 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".
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@krjihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzd
el/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

elena.zrebena@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

lenka.sestakgregorova@krzlinsky.cz

Výsledek výzvy k podání nabídek bude na www.msmt.cz / www ZS uveřejněn nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne obdržení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:

Roman
Drga
drga@fsps.muni.cz

Telefon:

+420 724352930

