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OBJEDNÁVKA
Č. 19-2021-0469

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatd
Grant Help, s.r.o

Vyřizuje:
tel.:

e-mail:
fax:

Banka:
Č. účtu: l

Václavské náměstľ 828/23
11000 Praha ORj: 0019

ÚZ:
lČ 27645240 ! DIČ' 27645240 Zařfzení: 0019

,._ . . . .,.
Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

f' Popis ' Cena (KČ)

Zpracováni žádosti o dotaci projektu "MAP Ill, Praha 12" v období 2023 v rámci výzvy č. 02_02_082 Akční
plánování v území v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávánl.

l) Zpmcování žádosti o dotaci
· na realizaci projektu ,,,,MAP Ill, Praha 12" v období 2023,
· v rámci vyhláSené výzvy č. 02_20_082 Akční pIánováni v území v rámci Operačnľho programu výzkum,

vývoj a vzdělávání 70 000 Kč
· včetně spolupráce pn přípravě povinných přiloh
· v elektronické formě
· prostřednictvim aplikace MS2014", do níž žadatel vstupuje přés portál lS KP14+
· v rozsahu činností dle bodu 1. písm. a) čl. ll. rámcové smlouvy č. SML 2017/389, ve znění

dodatků č. 1 a č. 2

Sjednaná odměna 70.000 Kč bude uhrazena po podáni žádosti.

2) Poradensko-konzultačni činnost
· dle bodu 1. písm. b) čl. ll. rámcové smlouvy č. SML 2017/389, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 30 000 KČ
· zahmujici kontrolu úplnosti a formálni správnosti a přijatelnosti žádosti a odstraňováni jejich nedostatků

v rámci doplnění a oprav žádosti dle pňpominek řidiciho orgánu

Za činnosti ad 2) bude sjednaná odměna 30 000 Kč uhrazena po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

výše jednotlivých odměn byla smluvními stranami sjednána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná.

SML 2017/389

Cena včetně DPH: 100 000 Kč

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.

Podiéhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel.

Datum:

Vystavil:

Schválil - správce
rozpočtu:

Schválil - přikazce
operace:

Odsouhlasil:

22.12.2021 Podpis: Akceptace objednávky:


