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OBJEDNÁVKA
Č. 19-2018-0060

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

Vyřizuje' Š
tel.: 2

e-mail: s
fax:

Grant Help. s.r,o Banka:
C. účtu: l

Václavské náměsti 828/23
11000 Praha ORj: 0019

ÚŽ:
lČ. 27645240 DIČ CZ27645240 Zařizeni Odbor Kancelář městské č

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem q dodávce a odběru zboží a služeb'

Popis Cena (KČ)

Zpracováni žádosti o dotacl na projekt méstské části ,,Rozšiřeni kapacity Mateřské školy
Tyršovka v Praze 12", a to za podminek Operačniho programu Praha - pól růstu Cr (v
eNktronické formě prostřednicNim portálu lS KP14+ v rámci plánované 36. výzvy OP PPR,
Prioritni osa 4, špecifický cil 4 1 Navýšení kapacity a zkvalitnéni předškolniho. základniho a
středniho vzdéláváni a zařizeni pro poskytováni péče o děti do 3 let)
Zpracováni Zádosti q dotaci zahrnuje následujici
a) zpracováni Zádosti o dotaci v elektronické formě prostřednictvim aplikace MS2014" pro
předloženi v rámci plánované 36 výzvy OP PPR, Prioritni osa 4, specifický cil 4 1,
b) zpracováni povinných přiloh (včetně Studie proved|te|nost|). a to v souladu s metodikou
platnou pro program OP PPR:
C) zpracováni podrobného rozpočtu projektu včetně finanční a ekonomické analýzy (CBA) v
kontextu podminek 36. výzvy a programu OP PPR:
d) spolupráce se zadavatelem pri zajištěni dokladové části a dalšich povinných přiloh žádosti
o dotaci:
e) kompletace Zádosti o dotaci, kontrola úplnosti a jeji předloženi způsobem určeným řidicim
orgánem OP PPR:
f) poskytováni poradenstvi a zpracováni veškerých doplňujicich požadavku a dokumentu
vyžadovaných ze strany řidiciho orgánu v období výběru projektů k financováni a v období ex-
ante hodnoceni vybraných projektů. resp do doby podpisu smlouvy o financováni projektu,
g) průběžné konzultace se zadavatelem v rámci připravy projektu:
h) poradensko-konzultačni činnosť spojená s vyřizovánim připadných dotazů ze strany řidiciho
orgánu OPPPR. schvalovaciho výboru a príp. dalšimi relevantnimi orgány,
Počet hodin práce 220 h
Sazba 490 Kč/hod
Celková částka bude uhrazena na základě vystavené faktury po předloženi žádosti q dotaci
řidicimu orgánu dle terminu 36 výzvy OP PPR. Faktura bude obsahovat údaje dle platných
právnich předpisú a dále název a registrační číslo projektu.

Cena včetně DPH: 130438 KČ

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.

Podléhá-li objednávka zveřejněni podle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel.
Schválil: Podpis:

Datum: 26.1 2018

Vystavil:
Š
a

Odsouhlasd:

Akceptace objednávky' jBtCÉmľthdp6


