Zakázka „VR 103 Dodávka vybavení dílny pro HADN“ bude spolu6nancována z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace
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DOPRAVNÍ VAV CENTRUM
Centrum dopravního výzkumu, v. v. I.

Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno Líšeň
-

Oznámení o zrušení částí 2—5, 7, 9, 10 a 12 zadávacího řízení zadané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Pravidel pro výběr dodavatelův rámci OP
VaVpI

„VR 103 Dodávka vybavení dílny pro HADN“

D

~I PLUS
~

DOPRAVNI VAV CENTRUM

______
__________

EVROPSKÁ FOND
EVROPSKÝ
UNIE PRO REGIONÁINI ROZVO)

__________

INVESTICE DO VAŠÍ 8UDOUCNOSTI

CZ.1 .05/2.1.00/03.0064

OP
~~13
Výzkum a vývoj

pro inovace

V souladu s ustanovením ~ 84 zákona, s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI
a zároveň s podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci k předmětné
zakázce oznamuje zadavatel
—

zrušení částí 2 —5, 7, 9, 10 a 12 výběrového řízení k
„VR 103 Dodávka vybavení dílny pro HADN“
Důvodem ke zrušení částí 2 4, 7 a 12 výběrového řízení je naplnění zákonné podmínky
v souladu s ustanovením ~ 84 odst. 1) písm. e) zákona, a sice že zadavateli byla v těchto
částech doručena pouze jedna nabídka.
—

Důvodem ke zrušení částí 5, 9 a 10 výběrového řízení je naplnění zákonné podmínky
v souladu s ustanovením ~ 84 odst. 1) písm. a) zákona, a sice, že zadavateli nebyla v těchto
částech doručena žádná nabídka.
Nové výběrové řízení bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí
podle * 110 odst. 4 zákona. Zadavatel bude o novém výběrovém řízení informovat uchazeče
dosavadním způsobem.
Centrum dopravního ~2kumu, ii. v. .
~
Ujoňská 33a, 63600 Brno

V Brně dne 21. 8. 2013
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