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1 Slovo úvodem

Dovolujeme si předložit nabídku odborných služeb pro zajištění administrace povinné pětileté
udržitelnosti projektu spolufinancovaného z ERDF a státního rozpočtu dle výzvy 28 IROP.

Zpracovatel se snažil na základě známých faktů v tomto dokumentu podat maximální množství
informací, přesto může předávaný dokument postrádat některé další nutné informace.......... ..

připraveni Vám na vyžádání tyto informace poskytnout a proto, prosím, kontaktujte nás jakoukoli
formou.

Jsme

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci

V úctě

V Brně, 1. 8. 2019

Jednatelka

rento dokument byl připravený společnosti Project Asslstance, s.r.o. a je určený výhradně pro potřeby města
Moravské Budějovice. Tento dokumentje považován za důvěrný a jako s takovým je třeba s ním nakládat. Bez
předchozího souhlasu společnosti Project Asslstance, s.r.o. nesmí být tato nabídka předána ani konzultována s
třetí stranou ať užjako celek či jako jednotlivé části.

©2019
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2 Základní údaje o uchazeči - identifikace uchazeče

Obchodní firma
Sídlo

Project Assistance, s.r.o.
Brno, Lidická 700/ 19, PSČ 602 00

080 89 612
CZ 08089612

IČ
DIČ
Právní forma
Statutární orgán
Datová schránka
WWW stránky
Bankovní spojení

Zápis v obchodním rejstříku

Project
Assistance

spisová značka: C 111823
dotatnl * pro£Ktov< poradenství

Předmět podnikání a obory činnosti:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c
A

2.1 Profil společnosti
Nabízíme kompletní portfolio služeb v oblasti dotačního poradenství a managementu.
Kvalitu našich služeb garantují dlouholeté zkušenosti získané z realizace projektů především ve

veřejné sféře.
Máme 12 lete zkušenosti s výzvami z programů IOP / IROP, OPLZZ / OPZ pro veřejnou správu,
umíme zákazníkovi doporučit vhodné propojení investičních a neinvestičních projektů.

Našim klientům nabízíme komplexní služby. Pomůžeme vám zvládnout celý proces dotovaného
projektu od sestavení projektového záměru až po ukončení projektu a vypořádání s poskytovatelem

dotace.

Proč využít našich služeb?
• Odborně posoudíme vaše projektové záměry a doporučíme, jak využít podpory z evropských

fondů
• Provedeme vás celým dotačním cyklem - poskytneme vám podporu řízení a správy projektu

vůči poskytovateli dotace, aby časová i personální zátěž z vaší strany byla minimální
. Zajistíme kompletní servis - zpracujeme pro vás projekt a žádost o dotaci, zkompletujeme

potřebnou dokumentaci, zajistíme komunikaci s poskytovatelem dotace, administraci až po

ukončení
• Vážíme si dlouhodobé spolupráce s klientem a jeho spokojenosti
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3 Základní kvalifikační předpoklady

Podmínky §74 zákona č.134/2016 Sb. splňuje dodavatel:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na

penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Toto čestné prohlášení dávám jako jednatelka společnosti

V Brně, 1. 8. 2019

dnatelka společnosti
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laňce

4 Profesní kvalifikační předpoklady
Výpis z obchodního rejstříku

'fiR' K,*i,l(ý *oud v 8,ní l'c °°2157241'dne "-7-20"v U:27:S7-Tento
EPVW:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Bmě
oddíl C, vložka 111823

Datum vzniku a zápisu: 16. dubna 2019
Spisová značka: C 111823 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Project Assistance, s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19. Veveří. 602 00 Brno
Identifikační číslo: 080 89 612
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Správa vlastního majetku
Pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
Jednatel:

Kamenomlýnská 125/2a, Pisárky, 603 00 Brno
Den vzniku funkce: 16. dubna 2019

Počet členů: l

Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel.
Společníci:

Společník:

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 30. Července 2019 03:39 l/l
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Výpis z živnostenského rejstříku

v

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 30.07.2019 11:29:47

Obchodní firma:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby 08089612

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 15.04.2019

Statutární orgán nebojeho

Jméno a příjmení:

Vznik funkce:

Project Asslstance, s.r.o.

Lidická 700/19,602 00, Brno - Veveří

Živnostenské oprávnění é.l

Pfeduiét podnikáni:

Obory činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zprostředkování obchodn a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytováni softu are, poradenství v oblastí informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činností a svebové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčováni vřel movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studil a posndkú
Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kreslířské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačué hospodářské povahy
Provozováni cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Ohlašovací volná

16.04.2019

Druh živnosti:

Vznik oprávnéni:

Doba platnosti oprávnéni: na dobu neurčitou

Seznam zúčastnéných o

Jméno a pfijnteni.

Datum narozeni:

Úřad přisluSný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát inésta Brna

Ministerstvo průmyslu a obchodn osvédčuje. že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejsttiku

-1-
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5 Předmět plnění

Cílem služby je úspěšná administrace realizovaného projektu „Elektronizace služeb úřadu" registrační
číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003569 dle žádosti o dotaci z výzvy 28 IROP, eliminace penalizace
z důvodu nedodržení pravidel metodiky IROP po dobu udržitelnosti projektu.

Služby:
• Konzultace k podmínkám zajištění udržitelnosti projektu, komunikace s poskytovatelem do-

tace (CRR):

o Konzultace k dokladování udržení technického řešení a publicity projektu
o Zajištění případných změnových řízení vůči poskytovateli dotace
o Podpora v případě kontroly ze strany poskytovatele dotace

• Administrace, vedení dokumentace:
o Zpracování hlášení o udržitelnosti projektu

6 Požadavky na součinnost
Aby služba proběhla v rámci očekávaných parametrů, je nutná následující součinnost ze strany
zadavatele nebo jím pověřených subjektů:

• stanovení odpovědné osoby za příjemce dotace (administrátor projektu/ asistent
administrace projektu), která bude uchovávat dokumentaci projektu na jednom místě v sídle
příjemce dotace a zajistí neprodlené zprostředkování korespondence poskytovatele dotace
projektovému konzultantovi a zajišťovat podpisy statutárního zástupce nebo oprávněné
osoby či jiných odborných pracovníků

• zajištění spolupráce s interním týmem příjemce dotace
• poskytování nutných dokumentů pro administraci projektu (relevantní interní směrnice,

výpisy z majetku a účetní evidence, objednávky, smlouvy, účetní doklady, záznamy
komunikace s dodavateli či poskytovatelem dotace apod.)

7 Cena
Níže uvedené položky mohou být čerpány jednotlivě dle aktuálních potřeb objednatele.

Položka Cena bez DPH■-

Zpracování 1 hlášení o udržitelnosti v systému MS2014+, poradenství k
doložení příloh na základě elektronické komunikace, kontrola _________
Průběžné konzultace (k podmínkám zpracování a vedení dokumentace
projektu, změnám, povinnostem příjemce dotace apod.) elektronickými
prostředky______ ______ _______________________________________

Osobní součinnost pro přípravu na kontrolu nebo při kontrole
poskytovatelem dotace v sídle příjemce dotace (1 den)

4 000 Kč

300 Kč / h

8 000 Kč

Dodavatel není plátce DPH.

V Brně, dne 1. 8. 2019




