
Příloha objednávky č. 1: cenová nabídka, harmonogram, finanční plán objednávek

Činnosti projektu
Cena s 

cestovným

Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu 

(projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, 

veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny

1 950 Kč               

Celkem Poradenství při přípravě projektu CELKEM: 1 950 Kč              

Vvypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění 

údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného 

položkového rozpočtu

19 500 Kč             

Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů 16 250 Kč             

Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických

podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o

dotaci včetně konzultací se žadatelem

6 500 Kč               

Konzultace u poskytovatele dotace (nebo útvaru hlavního architekta

eGovernmentu), vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace

k projektové žádosti

1 300 Kč               

Celkem Zpracování žádosti CELKEM: 43 550 Kč             

Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu

Vypracování žádosti o platbu 

29 900 Kč             

Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o 

dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti 

uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem 

v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur

7 800 Kč               

Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání 

dodatečných stavebních prací/služeb.

Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se 

harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, 

uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u 

nestavebních aktivit) včetně hlášení změn

16 250 Kč             

Celkem Realizace projektu CELKEM: 53 950 Kč             

Udržitelnost
Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, 

příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, 

archivace dokumentace. Počet zpráv o održitelnosti:

61 750 Kč             

161 200 Kč           

           161 200 Kč 

Seznam etap
Cena s 

cestovným

Datum 

zahájení

Datum 

ukončení

Příprava projektu 1 950 Kč              15.06.2017 15.07.2017

Žádost o dotaci 43 550 Kč             01.07.2017 22.09.2017

1. Zpráva o realizaci 53 950 Kč             01.09.2018 30.10.2018

Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv 61 750 Kč             01.11.2019 28.02.2024

Celkem 161 200 Kč           

 Finanční plán objednávek 

2017 45 500 Kč             

2018 53 950 Kč             

2019 12 350 Kč             

2020 12 350 Kč             

2021 12 350 Kč             

2022 12 350 Kč             

2023 12 350 Kč             
2024 -  Kč                  

 CELKEM 161 200 Kč           

I. Celkem za projekt
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Textový rámeček
RK-35-2017-37, př. 8počet stran: 1




