OBEC NENAČOVICE

Nenačovice 59, 266 01 Beroun, tel.: 725 021 331,
e-mail: ou@nenacovice.cz, www.nenacovice.cz,
bankovní spojení: 20626131/0100

VÝZVA NA PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ
„OBEC NENAČOVICE – VODOVOD – DOTAČNÍ PORADENSTVÍ“
ZADAVATEL:

Obec Nenačovice
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ :
Tel.:
E-mail:

Nenačovice 59, 266 01
Lubomír Sochr, starosta obce
00 509 779
311 672 207
ou@nenacovice.cz

1. Předmět zakázky
Předmětem činností je dotační poradenství z dotačního národního programu SFŽP.
Na záměr je rozpracovaná projektové dokumentace, dokumenty zpracovává Ing. Jiří Jodl, Ořech.
Předpokládaná hodnota investice je cca 18.000.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota poptávkového řízení je 400.000,- Kč bez DPH, zároveň tato cena je nepřekročitelná –
nabídky s cenou vyšší budou z poptávkového řízení vyřazeny.
Zadavatel požaduje po dodavateli ocenit samostatně tyto činnosti:

Manažerské řízení přípravy projektu – příprava k žádosti o dotaci
•
•
•
•
•
•

komunikace se zpracovatelem projektové dokumentace při definování záměru tak, aby záměr
byl připraven v souladu s hodnotícími kritérii
konzultace záměru a žádosti s poskytovatelem dotace
po konzultaci s klientem zpracování návrhu harmonogramu a rozdělení činností
průběžné konzultace s klientem a kontrola dodržování harmonogramu žádosti
kompletace a kontrola příloh dodávaných žadatelem (např. doklad o právní subjektivitě,
stavební povolení, ekonomické doklady atd.)
zajištění stanovisek nebo vyjádření orgánů státní správy potřebných k žádosti o poskytnutí
dotace (netýká se územního a stavebního řízení a vypracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení)

Zpracování žádosti včetně vyplnění v AIS SFŽP
•
•

zpracování žádosti v AIS SFŽP
popis realizace projektu

•
•
•
•

kontrola úplnosti žádosti
kompletace žádosti včetně všech příloh
podání žádosti v místě uvedeném ve výzvě
příprava podkladů ke smlouvě se žadatelem

Manažerské řízení realizace projektu (po dobu realizace akce)
•
•
•
•
•

zpracování monitorovacích zpráv v AIS SFŽP
verifikace všech dokladů, které budou předloženy k žádostem o platbu, v rámci podmínek a
metodických pokynů SFŽP
zpracování žádostí o platbu v AIS SFŽP
konzultace v oblasti zajištění publicity projektu
poradenství při plnění podmínek vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace, komunikace se
SFŽP v průběhu monitoringu projektu
2. Doba plnění

Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy, nejzazší termín podání žádosti o dotaci 31.1.
2020
3. Cena díla
Nabídkové ceny budou stanoveny jako konečné a nejvýše přípustné, budou obsahovat částky bez DPH.
4. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni obdržení výzvy k podání nabídky a končí
dne 23.10. 2019.
Nabídky je možno podávat na e-mail: ou@nenacovice.cz, nebo datovou schránkou ID: s3xa68r

5. Obsah nabídky


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE



DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
-



Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Živnostenské oprávnění v prosté kopii
Seznam min. 2 zakázek dotačního poradenství spolufinancovaných z evropských či národních
dotačních programů realizovaných pro veřejného zadavatele

NABÍDKOVÁ CENA
-

nabídková cena bude uvedena v členění:

činnost
Manažerské řízení přípravy projektu – příprava k žádosti o dotaci
Zpracování žádosti o dotaci včetně vyplnění v AIS SFŽP
Manažerské řízení realizace projektu
Odměna v případě získání kladného RoPD 3% z přidělené dotace,
maximálně však
Cena celkem

cenová nabídka (uvádějte v
Kč bez DPH)

6. Způsob hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.

7. Další podmínky zadavatele






Nabídku podá dodavatel v jednom vyhotovení. Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem.
Nabídka nebude obsahovat opravy či přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout, popřípadě zrušit poptávkové
řízení.
Neúplné nabídky budou vyřazeny.
Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů, vzniklých mu se zpracováním nabídky.

V Nenačovicích dne 15.10.2019

…………….…………………….
Lubomír Sochr, starosta
Obec Nenačovice

