VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Čj. VZ 2/2021

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

„Léčiva pro veterinární činnost – rámcová dohoda 2021“ pro část č. 1
i pro část č. 2 této VZ zadávaného pod zn. VZ 2/2021
Tato veřejná zakázka (dále také „zakázka“) je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na
základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Toto řízení je
veřejnou zakázkou na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 1 ZZVZ.
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také „VFU Brno“)
Sídlo:
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Právní forma:
veřejná vysoká škola
IČ:
621 57 124
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor VFU Brno
Ve věcech veřejných zakázek, věcech obchodních a smluvních oprávněn zastupovat:
Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor VFU Brno
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky „Léčiva pro veterinární činnost – rámcová dohoda 2021“
pro část č. 1 i pro část č. 2 této VZ.

Odůvodnění:
V souladu s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Léčiva

pro veterinární

činnost – rámcová dohoda 2021“ pro část č. 1 i pro část č. 2 této VZ, zadávanou pod
zn. VZ 2/2021, nebyly ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 17. 03. 2021 10:00 hod. včetně,
zadavateli doručeny žádné nabídky pro část č. 1 i pro část č. 2 této VZ.
Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ rozhodl o zrušení zadávacího
řízení veřejné zakázky, neboť nebyla ve lhůtě pro podání nabídek doručena žádná nabídka pro část

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
č. 1 i pro část č. 2 této VZ a po lhůtě pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník
zadávacího řízení.

V Brně dne:

Ing. Bc.
Digitálně podepsal
Ing. Bc. Radko Bébar
Radko
Datum: 2021.03.17
13:59:38 +01'00'
Bébar
……………………………………….
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