Příloha č. 3 Opatření děkana č. 13/2016
Seznam dodávek, služeb a stavebních prací (neinvestice a investice) do 31.12. kalendářního roku nebo do ukončení projektu
pro finanční limity od 400.000,01 Kč bez DPH pro dodávky a služby
pro finanční limity od 2.000.000,01 Kč bez DPH pro stavební práce

Nákladové středisko (zadávající útvar)

a) pro předpokládané neinvestice a investice, které hodláte pořídit v průběhu kalendářního roku nebo v průběhu realizace projektu, grantu
b) pro předpokládané služby za jeden účetní rok,
c) pro předpokládané stavební akce nebo stavební práce tvořící jeden funkční celek,
d) pro neinvestice a investice, pro která platí jiná pravidla poskytovatelů dotací a jiné finanční limity pro zadávání veřejných zakázek než je uvedeno v této Příloze č. 3 směrnice

poř. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

předmět zakázky
Příklady položek (vyplňte své
požadované a předpokládané
komodity)
laboratorní přístroj
kancelářský nábytek
laboratorní nábytek
kamery
kity
krmivo, stelivo
fantomové hlavy
trenažery
překlady
tiskařské práce
zajištění konferencí
audity
apod

uveďte konkrétní typ,
název, značku

zdůvodnění potřeby
zakázky

CPV kód

způsob stanovení
předpokládané hodnoty
předpokládaná hodnota
(průzkum trhu, zkušenosti z
dle rozpočtu v Kč bez DPH
min. let…)

předpokládaný termín
vyhlášení zakázky

Potencionální, známí
dodavatelé, kteří mají být
osloveni

dodací lhůta

předkladatel záměru
veřejné zakázky
(přednosta ústavu,
kliniky) - jméno a
příjmení

příkazce operace
(řešitel,kontaktní
osoba) - jméno a
příjmení

V Praze dne

správce rozpočtu jméno a příjmení

zdroj financování nebo
ev. č. z ISPROFIN

rozpočet doložen v
příloze
(ANOxNE)

……………………………
předkladatel záměru veřejné zakázky, resp. vedoucí pracovník
zadávajícího útvaru (přednosta ústavu, kliniky)

Potvrzuji, že jsem prověřil (a) nezbytnost připravované operace
ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a připravovanou operaci schvaluji.

V Praze dne

…………………………………
příkazce operace (řešitel)

Potvrzuji, že jsem prověřil (a) připravovanou operaci
ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a připravovanou operaci schvaluji.

V Praze dne

………………………..
správce rozpočtu

Potvrzuji Předběžné schválení

V Praze dne

………………………..
vedoucí odd. veřejných zakázek

Po vyplnění formuláře a zpracování oddělením veřejných zakázek budete tímto oddělením seznámeni s termínem vyhlášení VZ a osloveni o dodání technických parametrů, počty ks, popř. dalších požadavků k vyhlášení veřejné zakázky.

datum zahájení a
ukončení
projektu

