
 
 

Výsledek výzvy k podávání nabídek 
 

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu  
„TONERY“  

pro položky/komodity/části č. 1, 2, 3, 10, 92, 96, 130, 135 této veřejné zakázky 
zadávané pod zn. C/13/301 

 

Číslo zakázky: 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  



 
 

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, PSČ 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: 621 57 124 
DIČ zadavatele: CZ 621 57 124 

Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
 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.  

 
 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. 

 

Důvod zrušení veřejné 
zakázky: 

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, zadavatel rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení pro 
položky/komodity/část č. 1, 2, 3, 10, 92, 96, 130, 135 výše 
uvedené veřejné zakázky. 
Toto rozhodnutí odpovídá závěru hodnotící komise. 
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www ZS. 
 
Jméno: Mária 
Příjmení: Polačková Barciová 
E-mail: polackovam@vfu.cz 
Telefon: 541 562 013 
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