
 

Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Číslo zakázky (bude doplněno 
poskytovatelem dotace)1: 

C13301 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu: 1) CZ.1.07/2.2.00/15.0063 

2) CZ.1.07/2.2.00/15.0061 
3) CZ.1.07/2.2.00/15.0252 
4) CZ.1.07/2.2.00/15.0318 
5) CZ.1.07/2.4.00/17.0027 
6) CZ.1.07/2.4.00/16.0009 
7) CZ.1.07/2.2.00/28.0110 
8) CZ.1.07/2.3.00/30.0014 
9) CZ.1.07/2.2.00/28.0196 
10) CZ.1.07/2.2.00/28.0288 
11) CZ.1.07/2.3.00/20.0300 
12) CZ.1.07/2.2.00/28.0287 

Název projektu: 1) Inovace výuky veterinárních studijních programů v 
oblasti bezpečnosti potravin  

2) Zkvalitnění praxe studentů farmacie 
3) Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované 

(motivační) vzdělávací moduly 
4) Klinická a komparativní morfologie – výukové 

moduly konsolidující preklinické a klinické obory 
5) Mendelu Networking  
6) Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU 

Brno zavedením metodiky úplných nákladů 
7) Zvyšování pedagogických, manažerských a 

odborných dovedností pracovníků VFU 
8) Molekulární biologie jako nástroj integrace 

biomedicínských disciplín na VFU Brno 
9) Inovace studijního programu farmacie v souladu s 

potřebami trhu práce 
10) Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako 

cesta na evropský trh práce 
11) Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční 

onemocnění společná člověku a lidoopům 
12) Inovace bakalářského a navazujícího magisterského 

studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita 
potravin 

Název zakázky: TONERY  
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 

dodávky 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 
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práce): 
Datum vyhlášení zakázky: 20.3.2013 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále též „VFU 
Brno“, nebo „zadavatel“) 

Sídlo zadavatele: Palackého tř. 1/3 , Brno 612 42 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa): 

Mgr. Daniela Němcová 

Kvestorka VFU Brno 

Palackého tř. 1/3, Brno 612 42 
Tel. 541 562 025 
e-mail: nemcovada@vfu.cz  

IČ zadavatele: 62157124 
DIČ zadavatele: CZ62157124 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Mária Polačková Barciová  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno („VFU Brno“) 
Palackého tř. 1/3, Brno 612 42 
Tel.: 541 562 013 
e-mail: polackovam@vfu.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času): 

Zahájení příjmu: 21.3.2013 
Ukončení příjmu: 10.4.2013 09:00 hod včetně 

Popis předmětu zakázky:  Předmětem zakázky je dodávka zboží, kterým se 
pro účely této zakázky rozumí náplně tiskových 
zařízení (tonerů) a zboží souvisejícího (zobrazovací 
válce, černé pásky) – dále jen „tonery“ dále uvedené 
v „Technické specifikaci zboží“, která tvoří část 5. 
zadávací dokumentace.  
Zadávací dokumentace (dále také „ZD“), tvoří jako 
příloha č. 1 je nedílnou součástí této výzvy a je 
spolu s výzvou zveřejněna na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-
zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/ 
 
 

 Hlavní kód CPV: 30125110-5, 30125120-8 
 

 Podrobná specifikace zboží a požadavky zadavatele 
na plnění jsou uvedeny v „Technické specifikaci 
zboží“, která tvoří část 5. ZD (viz příloha č. 1 ZD). 
 

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. (dále jen „ZVZ“). 
 

 Tato veřejná zakázka není v souladu s ustanovením  
§ 18 odst. 5  zák.č.   137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále ZVZ) zadávána podle ZVZ. 
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 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. 

 
 Předchozí odstavce platí i v případě,  že zadavatel 

při této veřejné zakázce použije terminologie ZVZ, 
případně jeho část v přímé citaci, či odkaz na určitý 
§ ZVZ. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné 
pouze podmínky stanovené výzvou a  zadávací 
dokumentací této veřejné zakázky. 

 
 Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž 

jednou částí se rozumí jedna komodita – jedna 
položka, tj. zboží uvedené v „Technické specifikaci 
zboží“ pod jedním pořadovým číslem. „Technická 
specifikace zboží“ tvoří část 5. zadávací 
dokumentace (viz příloha č. 1 zadávací 
dokumentace). 

 
 Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku na jednu 

část nebo na více částí nebo na všechny části této 
veřejné zakázky. 

 
 Smlouva na jednotlivé části VZ (komodity) bude 

uzavřena vždy s tím uchazečem, jehož nabídka bude 
na základě hodnotících kriterií vybrána jako 
nejvhodnější pro příslušnou část VZ (komoditu). 

 
 S jedním uchazečem může být uzavřena smlouva na 

více částí VZ (komodit), tj. jeden uchazeč může být 
dodavatelem více komodit. 

 
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
 Dodání zboží je určeno pro potřeby realizace 

projektů OP VK uvedených výše v této výzvě a dále 
pro zajištění běžného provozu zadavatele. 

 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

990 000,00 CZK bez DPH 
(1 197 900,00 CZK včetně DPH) 

Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 

                                                 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
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Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. (dále jen „ZVZ“). 
 

 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. 

 
 Předchozí odstavce platí i v případě,  že zadavatel při 

této veřejné zakázce použije terminologie ZVZ, 
případně jeho část v přímé citaci, či odkaz na určitý § 
ZVZ. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné pouze 
podmínky stanovené výzvou a  zadávací 
dokumentací této veřejné zakázky. 

 
Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky: 

Předpokládané plnění veřejné zakázky: 
 
Místo plnění: VFU Brno 
                       Palackého tř. 1/3 
                       Brno 612 42 
 
Zahájení plnění: po podpisu smlouvy 
Plnění bude poskytováno průběžně během doby trvání 
smlouvy – tj. 1 kalendářní rok od podpisu smlouvy 
(1.Q/2013 až 1.Q/2014). 
 
Ukončení plnění: nejpozději s datem ukončení trvání 
smlouvy, tj. 1 kalendářní rok od podpisu smlouvy. 
 
Podrobnosti doby a místa plnění jsou uvedeny v ZD a dále 
také v čl. 3. smluvního vzoru, který tvoří jako nedílná 
součást část č. 6 ZD (viz příloha č. 2 ZD).  
ZD tvoří jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této výzvy a 
je spolu s výzvou zveřejněna na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-
zakazky-maleho-rozsahu/ . 
 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídky se podávají v písemné formě prostřednictvím 
osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu 
sídla zadavatele, nebo osobně v sídle zadavatele (tj. VFU 
Brno, Rektorát (budova č. 1), I. patro, dveře č. 211 – Mgr. 
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Mária Polačková Barciová), a to v pracovních dnech v době 
od 08:00 hod. do 11:00 hod. po předchozí telefonické 
dohodě s kontaktní osobou zadavatele. 
 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je výše 
nabídkové ceny bez DPH za každou komoditu (tj. za 
každou část veřejné zakázky) samostatně. 
 
Nejvhodnější nabídkou pro danou komoditu (tj. pro danou 
část veřejné zakázky) je nabídka s její nejnižší nabídkovou 
cenou bez DPH za danou komoditu (tj. za danou část 
veřejné zakázky). 
 
Údaje o hodnotících kriteriích a způsobu hodnocení 
nabídek jsou dále uvedeny v čl. 4 ZD, která tvoří jako 
příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy a je spolu s výzvou 
zveřejněna na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-
zakazky-maleho-rozsahu/ . 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní, profesní a 
technické kvalifikace 
dodavatele na základě 
zadávací dokumentace3: 

Uchazeč je povinen při podání nabídky splnit kvalifikaci 
dle níže uvedených požadavků. Uchazeč prokazuje splnění: 

 základních kvalifikačních předpokladů – způsob 
prokázání základních kvalifikačních předpokladů je 
stanoven v čl. 3 ZD; 

 profesních kvalifikačních předpokladů – způsob 
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů je 
stanoven v čl. 3 ZD; a  

 technických kvalifikačních předpokladů - způsob 
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů je 
uveden také v čl. 3 ZD. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva 
analogicky podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy analogicky 
ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 

 

Technické kvalifikační předpoklady (dále jen „TKP“) 
uchazeč prokáže následujícím způsobem: 

1. K prokázání TKP analogicky dle ust. § 56 odst. 1 písm. 
a)  ZVZ uchazeč předloží ve své nabídce v jednom 

                                                 
3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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vyhotovení seznam významných dodávek 
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu, přičemž: 

1.1. seznam musí být zpracován formou čestného 
prohlášení dle vzoru, který je obsažen ve 
Formuláři 3 v ZD (viz strana č. 12 ZD); tzn. 
obsahovat minimálně údaje vyžadované ve 
Formuláři 3. Seznam musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

1.2. dodavatel splňuje TKP pokud v posledních 3 letech 
provedl alespoň 3 dodávky, které jsou shodné či 
obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky, 
přičemž finanční objem každé jednotlivé položky 
(dodávky) uvedené uchazečem do tohoto seznamu 
musí dosahovat objemu alespoň 100 000,- Kč bez 
DPH (nejedná se o součet jednotlivých položek na 
seznamu); a seznam musí být datován a podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 
za dodávku se stejným nebo obdobným předmětem 
plnění se považuje dodávka, jejímž předmětem je 
dodání náplní tiskových zařízení - tonerů. 

1.3. ke každé položce tohoto seznamu uchazeč přiloží: 

1.3.1. osvědčení vydané či podepsané veřejným 
zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 
veřejnému zadavateli, 

1.3.2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo 
zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 

1.3.3. smlouvu s jinou osobou a doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu 1.3.2 
od této osoby získat z důvodů spočívajících na 
její straně.  

1.3.4. Osvědčení a smlouvu uvedené výše 
v bodech doloží uchazeč formou čestného 
prohlášení, tak, aby z jeho obsahu bylo zřejmé, 
že tento kvalifikační předpoklad uchazeč 
v rozsahu požadovaném zadavatelem splňuje. 

Seznam realizovaných zakázek musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
2. K prokázání TKP analogicky dle ust. § 56 odst. 1 písm. 

e)  ZVZ uchazeč předloží ve své nabídce pro každou 
položku této veřejné zakázky popis (případně popis a 
grafické zobrazení) zboží určeného k dodání, 
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přičemž: 

2.1. uchazeč zpracuje a předloží popis (případně popis a 
grafické zobrazení) každé položky zboží určeného 
k dodání výhradně řádným vyplněním údajů v 
„Ceníku zboží“, který tvoří jako nedílná součást 
přílohu č. 1 smluvního vzoru (viz příloha č. 1 
smluvního vzoru, který tvoří část č. 6 ZD) 

2.2. parametry každé položky zboží musí splňovat 
minimální technické požadavky zadavatele 
stanovené v  „Technická specifikace zboží“, která 
tvoří část 5. zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 
zadávací dokumentace). 

2.3. popis zboží určeného k dodání bude datován a 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče.  

2.4. Požadavky uvedené výše v tomto článku doloží 
uchazeč formou čestného prohlášení, tak, aby 
z jeho obsahu bylo zřejmé, že tento kvalifikační 
předpoklad uchazeč v rozsahu požadovaném 
zadavatelem splňuje. 

 
Způsob prokázání všech výše uvedených kvalifikačních 
předpokladů je podrobně stanoven v čl. 3 ZD, která tvoří 
jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy a je spolu 
s výzvou zveřejněna na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-
zakazky-maleho-rozsahu/ . 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Uchazeč doručí zadavateli nabídku v jednom písemném 
vyhotovení v řádně uzavřené obálce zřetelně označené 
názvem veřejné zakázky, tj. Veřejná zakázka: „TONERY“ 
a údajem „NEOTEVÍRAT“. Všechny listy každého výtisku 
nabídky by měly být očíslovány, prošity a provázány 
šňůrkou, jejíž konec po převázání by měl být přelepen 
zálepkou a opatřen razítkem a podpisem uchazeče. Dále 
musí být na obálce uvedena adresa, na kterou je možno 
zaslat oznámení analogicky podle § 71 odst. 6 a odst. 7 
ZVZ. 
 
Nabídka bude zpracována v jednom výtisku v českém 
jazyce výhradně v souladu s požadavky zadavatele na 
zpracování nabídky uvedenými v této výzvě a v ZD, která 
tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy. Uchazeč 
je při zpracování své nabídky povinen dodržovat pravidla 
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publicity OP VK, jež jsou dostupná na následujících 
webových stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/publicita-a-publikace 
 
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny:  

Nabídka musí obsahovat analogicky všechny náležitosti 
stanovené v § 68 odst. 2 a 3 ZVZ a náležitosti stanovené 
zadavatelem a to zejména: 

 Identifikační údaje uchazeče, které budou 
předloženy v souladu se ZD; 

 Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče 
(viz část “Požadavky na prokázání splnění základní, 
profesní a technické kvalifikace dodavatele” této 
výzvy) zpracované v souladu s čl. 3 ZD. 

 Návrh smlouvy, který bude: 

 obsahovat pouze všechna ustanovení 
příslušného smluvního vzoru Kupní smlouvy č. 
9130/xxxxx (dále jen “smluvní vzor”), který tvoří 
část 6 ZD; 

 mít připojeny všechny přílohy, na které odkazuje; 

 datován a podepsán výhradně osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. 

 

 Popis (případně popis a grafické zobrazení) zboží 
určeného k dodání, přičemž: 

 uchazeč zpracuje a předloží popis (případně popis 
a grafické zobrazení) každé položky zboží 
určeného k dodání výhradně řádným vyplněním 
údajů v „Ceníku zboží“, který tvoří jako 
nedílná součást přílohu č. 1 smluvního vzoru 
(viz příloha č. 1 smluvního vzoru, který tvoří část 
č. 6 ZD) 

 parametry každé položky zboží musí splňovat 
minimální technické požadavky zadavatele 
stanovené v  „Technická specifikace zboží“, 
která tvoří část 5. zadávací dokumentace (viz 
příloha č. 1 zadávací dokumentace). 

 

 Nabídkovou cenu, kterou uchazeč zpracuje 
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výhradně řádným vyplněním cenových údajů 
v „Ceníku zboží“, který tvoří jako nedílná součást 
přílohu č. 1 smluvního vzoru (viz příloha č. 1 
smluvního vzoru, který tvoří část č. 6 ZD), přičemž 
„Ceník zboží“ bude předložen: 

 v listinné podobě – tj. jako příloha č. 1 
smluvního vzoru, která musí být datována a 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče; a současně 

 v elektronické podobě na 1 ks CD-R (v MS 
Excel v editovatelné podobě) 

 

 Prostou kopii kompletní nabídky v elektronické 
podobě (např. skenovaná) na 1 ks CD-R 

 
Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Úhrada bude prováděna bezhotovostně ze zdrojů 
projektů OP VK uvedených v čl. 2 této výzvy nebo z 
vlastních zdrojů zadavatele po převzetí plnění zadavatelem 
na základě uchazečem vystavených daňových dokladů 
(faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto daňových 
dokladech (fakturách). Zadavatel neposkytuje zálohy. Další 
platební podmínky jsou uvedeny v čl. 5 a násl.  smluvního 
vzoru, který tvoří část 6 ZD, která je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této výzvy.  
 
 

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí 
být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří 
podávají společnou nabídku, a smlouva musí být (ve všech 
částech k podpisu určených) podepsána oprávněnou osobou 
všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, 
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby 
podle obchodního či občanského zákoníku. 
 
 
Zadávací lhůta: Doba, po kterou jsou uchazeči vázáni 
svými nabídkami, činí 60 dnů od posledního dne lhůty pro 
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podání nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby uzavření 
smlouvy. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky kdykoliv během této lhůty. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Odvolat tuto výzvu do dne stanoveného touto 
výzvou pro podání nabídek. 

 Změnit nebo doplnit podmínky této výzvy 
nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  

 Neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena 
zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a odeslat o 
tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro 
doručování korespondence. 

 Požadovat po uchazeči písemné objasnění 
předložených informací či dokladů nebo předložení 
dalších dodatečných informací či dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace, s výjimkou 
případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace 
nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je 
povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě stanovené 
zadavatelem. Jakékoli vysvětlení nabídky nesmí 
navrhovat, měnit, ani se pokoušet měnit cenu nebo 
obsah nabídky, s výjimkou připuštěného doplnění 
kvalifikace. 

 Odmítnout všechny podané nabídky. 

 Zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky do doby 
uzavření smlouvy. 

 Vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována 
dle podmínek této výzvy. 

 Oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, 
jejichž nabídka nebyla vyloučena. 

 Neposkytovat náhradu nákladů spojených se 
zpracováním a podáním nabídek. 

 Nevracet uchazečům podané nabídky. 

 

Uchazeč je oprávněn: 

 Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena 
nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 
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 Uchazeč je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, 
která již byla doručena zadavateli, a to pouze do konce 
lhůty pro podání nabídek stanovené touto výzvou pro 
podání nabídek zadavateli. 

 Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku pro 
každou část této VZ samostatně. 

 

 
Další požadavky zadavatele: 

 Při nesplnění kvalifikace bude zadavatel 
postupovat analogicky dle ust. § 60 ZVZ. 

 Každý uchazeč prokáže ve lhůtě pro podání nabídek 
splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky v 
rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou a 
zadávací dokumentací. 

 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění 
plnění povinností vyplývajících z účasti uchazeče v 
zadávacím řízení. 
Nabídka bude zpracována v jednom výtisku, v 
českém jazyce a v souladu s požadavky zadavatele 
na zpracování nabídky uvedenými v této výzvě a 
v ZD, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást 
této výzvy a je spolu s výzvou zveřejněna na 
stránkách zadavatele http://www.vfu.cz/uredni-
deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-
rozsahu/ . 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace: 

Přístup k zadávací dokumentaci: 

Zadání veřejné zakázky, tj. tato výzva i kompletní zadávací 
dokumentace je volně přístupná na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-
zakazky-maleho-rozsahu/. 
 
V případě zájmu bude zadávací dokumentace zájemci o 
tuto veřejnou zakázku vydána na základě jeho písemné 
žádosti zaslané prostřednictvím osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele, nebo 
na e-mail: polackovam@vfu.cz, nebo osobně doručené po 
předchozí telefonické dohodě s výše uvedenou kontaktní 
osobou zadavatele v sídle zadavatele (tj. Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno, Rektorát, budova č. 1, I. 
poschodí, dveře č. 211 – Mgr. Mária Polačková Barciová). 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 
*nepovinný údaj 
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Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, která tvoří jako příloha  
č. 1 nedílnou součást této výzvy a je spolu s výzvou uveřejněna na stránkách zadavatele  
http://www.vfu.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/.  
 
 
V Brně, dne 20.3.2013 
 

Mgr. Daniela NĚMCOVÁ 
               kvestorka VFU Brno 

        
 
 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace 
 
 
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 

Jméno: Mária 
Příjmení: Polačková Barciová 
E-mail: polackovam@vfu.cz 
Telefon: 541 562 013 
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