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Objednávka zpracování žádosti o dotaci k projektu „Revitalizace veřejného osvětlení obce 
Rýmařov, místní část Janovice" 

Dle Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci 
k projektu „Revitalizace veřejného osvětlení obce Rýmařov, místní část Janovice" v rámci Výzvy 
č. 6/2018 vyhlašované rezortem MŽP a Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen výzva). 

Součástí žádosti o dotaci je mimo jiné energetický posudek, případně audit, zatřídění komunikací 
do tříd osvětlenosti a projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu 
v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 

Požadavky na zpracování energetického posudku dle zadání výzvy: 

• Energetický posudek bude zpracován ve stanoveném rozsahu a také v souladu s vyhláškou 

č. 213/2001 ve znění dalších změn dle vyhlášky č. 425/2004, která dále určuje potřebné 

náležitosti pro zpracování energetického posudku; 

• Energetický posudek shrne stávající stav veřejného osvětlení a zhodnotí právní vztahy vážící 

se k provozu a vlastnictví veřejného osvětlení, provozní náklady, návrh konceptu technického 

řešení plánované rekonstrukce i společně s dopadem na životní prostředí a vyjádření 

k nejvyšší možné úspoře; 

• Návrh celkového technického řešení revitalizace veřejného osvětlení bude v souladu 

s technickými požadavky dle výzvy. 

Požadavky na zpracování návrhu realizace a technickou zprávu: 

• Návrh realizace se skládá ze zatřídění komunikací v obci dle norem osvětlení a světelně
technického výpočtu a návrhu nového osvětlení z něho vycházejícího. 

• Výstupy jsou tabulkové - soupis stávajícího stavu doplněný o návrh výměn. 

• Také bude zpracována technická zpráva - návrh renovace ve 2 variantách vč. položkových 
rozpočtů. 

Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně vyhotovení všech ostatních povinných příloh 
zahrnuje: 

• Žádost bude vypracována v součinnosti zadavatele a dodavatele při zohlednění veškerých 

podmínek a požadavků vyhlašovatele výzvy. 
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Sjednaná celková cena: 58.000 Kč bez DPH 

Z toho: 

Zpracování energetického posudku dle zadání výzvy: 

Zpracování návrhu realizace a technické zprávy: 

Zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně vyhotovení 
všech ostatních povinných příloh: 

Termín plnění: 

29.000 Kč bez DPH 

21.000 Kč bez DPH 

8.000 Kč bez DPH 

Veškeré výše uvedené dokumenty musí být vyhotoveny, předány objednateli a žádost o dotaci 
podána zhotovitelem dle požadavků poskytovatele dotace nejpozději do termínu stanoveného 
výzvou, tj. 31.10.2018. 

Platební podmínky: 

Platba bude realizována ve dvou etapách: 

1) Zpracování energetického posudku dle zadání výzvy a zpracování návrhu realizace a technické 
zprávy bude uhrazeno po podání žádosti ve stanoveném termínu, na základě faktury vystavené 
zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu, se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura 
bude obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle tohoto 
odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla. Nová 14 denní lhůta 
splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. 

2) Zpracování kompletní žádost o dotaci včetně vyhotovení všech ostatních povinných příloh bude 
uhrazeno zhotoviteli pouze v případě, že bude projekt doporučen k financování. Zhotovitel přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

Zhotovitel má nárok na úhradu v případě, že dotace nebude schválena z jiných důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, např. z důvodu vyčerpání rozpočtu programu. 

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci 
se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví této objednávky. 
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