Výsledek výzvy k podání nabídek
pro část č.2 „Kurzy coachingu“
podlimitní veřejné zakázky

„Manažerské kurzy a kurzy coachingu“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a
násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZVZ“), pod značkou C13434
Číslo zakázky:
Název programu:
Registrační číslo projektu

C13434
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost („OPVK“)
CZ 1.07/2.2.00/28.0110

Název projektu:

Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných
dovedností pracovníků VFU

Název zakázky:

„Manažerské kurzy a kurzy coachingu“
část č.2 „Kurzy coachingu“

Datum vyhlášení zakázky:

12.4.2013

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3 , Brno 612 42

Sídlo zadavatele:

Palackého tř. 1/3 , Brno 612 42

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

Doc. RNDr. Milan Žemlička CSc.
Děkan Farmaceutické fakulty („FaF“) VFU Brno
Tel.: +420 54156 2800
E-mail: dekanfaf vfu.cz
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě
ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ).

Typ zakázky:

Důvod zrušení veřejné
zakázky:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odstavce 1
písmene e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), bez
zbytečného odkladu zrušil zadávací řízení pro část č.2
„Kurzy coachingu“ veřejné zakázky „Manažerské
kurzy
a
kurzy
coachingu“,
zadávanou
ve
zjednodušeném podlimitním řízení, dle ust. § 21 odst.1
písm. f), § 38 a násl. ZVZ, pod zn. C13434, protože ve
lhůtě pro podání nabídek, tj. do dne 13.5.2013 do 13:00

hodin obdržel pro část č.2 „Kurzy coachingu“ této
veřejné zakázky pouze jednu nabídku, a to od uchazeče
Extima CZ, s.r.o., sídlem, Poběžovická 1481/21, 148 00
Praha 4, IČ: 276 41 023
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Marek
Buriška
buriskam@vfu.cz
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: 2013.05.16 13:49:27 +02'00'

