
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

předpokládaný 

počet hodin                       

( nasazení )

hodinová 

sazba
cena

1.     spolupráce, podpora 336

2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU 88

3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 112

4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 920

5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 116

6.     kontrola oprávněnosti změn 456

7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 376

8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 152

9.     pravidelný měsíční reporting 116
10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování

průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)
80

11.   další podpora činnosti TDI 580

12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 72

13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu 40

C E N A   C E L K E M 3444 1 980 300 Kč

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

předpokládaný 

počet hodin                       

( nasazení )

hodinová 

sazba
cena

1.     spolupráce, podpora 144

2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU 0

3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 32

4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 324

5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 48

6.     kontrola oprávněnosti změn 64

7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 76

8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 36

9.     pravidelný měsíční reporting 40
10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování

průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)
24

11.   další podpora činnosti TDI 232

12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele -24

13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu 0

C E N A   C E L K E M 996 572 700 Kč

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

předpokládaný 

počet hodin                       

( nasazení )

hodinová 

sazba
cena

1.     spolupráce, podpora 480

2.     aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU 88

3.     kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 144

4.     kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 1244

5.     aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 164

6.     kontrola oprávněnosti změn 520

7.     kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 452

8.     pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 188

9.     pravidelný měsíční reporting 156
10.   podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování

průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)
104

11.   další podpora činnosti TDI 812

12.   zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 48

13.   spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu 40

C E N A   C E L K E M 4440 2 553 000 Kč

Rozpis nabídkové ceny  a předpokládané nasazení zaměstnanců

Rozpis nabídkové ceny  a předpokládané nasazení zaměstnanců - dodatek

Rozpis nabídkové ceny  a předpokládané nasazení zaměstnanců - celkem


