
předpokládané

Modernizace Rokycany - Plzeň nasazení 

základní smlouva v hodinách

3.1.1.     spolupráce, podpora 912
3.1.2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze 

zdroje EU 272
3.1.3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 80
3.1.4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 2940
3.1.5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 152
3.1.6.     kontrola oprávněnosti změn 1400
3.1.7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 1064
3.1.8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 864
3.1.9.     pravidelný měsíční reporting 1152

3.1.10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při

zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 192
3.1.11.   další podpora činnosti TDI 3040
3.1.12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 240
3.1.13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby

Řídícího orgánu 160

12468 7 480 800 Kč

předpokládané

Modernizace Rokycany - Plzeň nasazení 

dodatek v hodinách

3.1.1.     spolupráce, podpora 288
3.1.2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze 

zdroje EU 0
3.1.3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 0
3.1.4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 880
3.1.5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 24
3.1.6.     kontrola oprávněnosti změn 440
3.1.7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 288
3.1.8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 264
3.1.9.     pravidelný měsíční reporting 352

3.1.10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při

zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 120
3.1.11.   další podpora činnosti TDI 960
3.1.12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 0
3.1.13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby

Řídícího orgánu 80

3696 2 217 600 Kč

předpokládané

Modernizace Rokycany - Plzeň nasazení 

celkem v hodinách

3.1.1.     spolupráce, podpora 1200
3.1.2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze 

zdroje EU 272
3.1.3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 80
3.1.4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 3820
3.1.5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 176
3.1.6.     kontrola oprávněnosti změn 1840
3.1.7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 1352
3.1.8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 1128
3.1.9.     pravidelný měsíční reporting 1504

3.1.10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při

zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 312
3.1.11.   další podpora činnosti TDI 4000
3.1.12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 240
3.1.13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby

Řídícího orgánu 240

16164 9 698 400 Kč

hodinová sazba cena celkem

hodinová sazba cena celkem

hodinová sazba cena celkem


