
město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

S009X012RYZX

OBJEDNÁVKA

2019/004159/INV/DOObjednávka číslo :Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dmi od doručení.

Datum vyhotovení: 31.10.2019

31.12.2021Termín plněni:

Odběratel :Dodavatel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

61200 Brno

IČO: 65338090

DIČ: CZ65338090

jení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, objednává na základě nabídky ze dne 23.10.2019 dotační
management pro projekt Azylový dům Blansko podaný v rámci výzvy č. 82 programu IROP.

V příloze nabídka služeb RRAJM.

Cena plnění je vč. 21% DPH.

Úhrada platby bude následující: 50% po podání první žádosti o platbu a zprávě o realizaci a druhých 50% po podání druhé
žádosti o platbu a zprávě o realizaci.

9 220,00 KčCena plnění (včetně DPH):

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
n

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Podpis příkazee operace:Mazourková LeonaVyřizuje:

Telefon:

Podpis správce rozpočtu:

/.ftfi?OOČfrO&p
Fax:

E-mail:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme. /

Datum: ? 44. lo '\°\

Razítko a podpis:

*S009X012RYZX*



REGIONÁLNÍ
ROZVOJOVÁ
AGENTURA
JIŽNÍ MORAVY

RRAJM
Vážená paní
Leona Mazourková
Odbor investičního a územního rozvoje
Městský úřad Blansko
Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Brno 23. 10. 2019

Průzkum trhu - nabídka služeb k řešení zakázky „Realizační management pro projekt

Azylový dům Blansko“ administrovaný v rámci výzvy č. 82 programu IROP.

Vážená paní Mazourková,

na základě oslovení zasíláme nabídku na realizační management k výše uvedené akci pro případ,
že bude uzavřen právní akt s poskytovatelem dotace.

Naše nabídka zahrnuje všechny potřebné práce spojené s administrací projektu ve fázi jeho
realizace vyžadované poskytovatelem dotace či okolnostmi projektového cyklu, tj. změnová řízení
(zpracování jednotlivých žádostí o změnu), zpracování 2 zpráv o realizaci projektu a 2 žádostí o
platbu dle finančního plánu, konzultace a komunikaci s poskytovatelem dotace a všemi
zúčastněnými stranami na projektu. Součástí nabídky je i aktualizace stavu veřejných zakázek
v systému ISKP 2014+/MS 2014+ na základě objednatelem dodaných podkladů a zaslání
metodických podkladů týkajících se výběrových řízení objednateli.

Součástí nabídky nejsou práce spojené se zadávacími/výběrovými řízeními, tyto služby
RRAJM neposkytuje a nenese za ně odpovědnost!

Nabídková cena:

99.220 Kčcena vč. DPH:cena bez DPH: 82.000 Kč DPH 21 %: 17. 220 Kč

Tato cena je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Legner

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

2/139. 612 00 Brno-Žabovřesky

stříku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl L, vložka 19676,

IČ 65338090 | DIČ CZ65338090 | Číslo účtu


