CENOVÁ NABÍDKA
Obec Staré Křečany
Projekt: Rekonstrukce objektu staré fary v obci Staré Křečany

Vážený pane starosto,
na základě naší předchozí komunikace a Vaší poptávky po cenové nabídce jsme potěšeni, že Vám
můžeme předložit tento dokument. Níže jsme sestavili krátké shrnutí, které obsahuje představu
naší cenové politiky. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně cenové nabídky a jejího obsahu tak se
na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonické komunikace.

IDENTIFIKACE UCHAZEČE
Příkazce:
se sídlem:
IČ:
jednající:
Projekt

Obec Staré Křečany
Staré Křečany č.p. 38, 407 61 Staré Křečany
00261653
František Moravec, starosta obce
„Rekonstrukce objektu staré fary“

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Název Programu:
Způsobilý příjemce:
Výše podpory:
Omezení realizace:
Minimální výše celkově způsobilých výdajů:
Maximální výše celkově způsobilých výdajů:

„Program regenerace pro nepodnikatelské využití
brownfieldů“
Obec
až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu
1 000 000,- Kč
30 000 000,- Kč

Územní podmínka:
Udržitelnost Projektu:

území ČR
5 let od ukončení realizace Projektu

PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY
Poplatky za naše služby závisí na čase stráveném na zakázce nebo na rozsahu prací, který je odvozen od velikosti a
složitosti projektu. V tomto případě je relevantním nástrojem pro stanovení poplatků uvažovaný předmět Projektu,
jeho fáze a rozsah prací pro provedení souvisejících činností vycházející ze související metodiky příslušného
Programu.
Navrhovaný, orientační poplatek je za rozsah prací, uvedených níže, bez DPH a jiných vice prací v rámci aktuální fáze
Projektu - předložení Plné žádosti o podporu. Jsme otevření jakékoliv diskuzi o otázkách, které by mohly mít dopad
na naše návrhy a poplatky, které nám nebyly známy při přípravě návrhu:
Položky (rozepsané)

Cena (bez DPH včetně CZK)

Záloha zpracování žádosti
-

Konstruktivní služba
Zjišťovací protokol k financování projektu
Pomoc s výběrem vhodných autorizovaných osob
Tvorba postupu získání dotace
Konsolidace odborných povinných příloh
Zpracování ne/investičního záměru
Konsolidace vyjádření dotčených orgánů správy
Kontrola správnosti přikládané Projektové dokumentace

Odměna zaschválení žádosti o dotaci
Administrace výběrového řízení
Dotační management

20, 000,-

(25,000 při formálním schválení dotace) 6 %
50, 000,-/ velké VŘ
25, 000,-

Odměna schválení dotace je podmíněna úspěšným schválením Projektu příslušným řídícím orgánem, přičemž je
uznatelnou položkou v rámci dotace.
Položka 25.000,- je splatná při formálním schválení dotace je odečitatelná z 6%, které Obec zaplatí po úplném
schválení žádosti o dotaci.
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ZÁVĚR
Rádi bychom Vám poděkovali za možnost prezentovat tyto inženýrské a poradenské dotační služby a návrh provedení
spojených služeb u Vás. Těšíme se na zahájení spolupráce s Vámi a věříme, že náš odborný personál bude plnit Vaše
očekávání.
S pozdravem team NORTHSYNERGY.

Společnost projekčních a dotačních služeb:
NORTHSYNERGY s r. o.

NORTHSYNERGY poskytuje dotační, poradenské a projekční služby pro veřejné a soukromé klienty v celé řadě odvětví. NORTHSYNERGY přináší
hlubokou znalost místního prostředí, která pomáhá klientům uspět tam, kde působí. Tým odborníků NORTHSYNERGY usiluje o to, aby se stal
etalonem té nejvyšší kvality.
© 2019–NORTHSYNERGY s.r.o.
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