Cenová nabídka zpracování žádosti OPŽP 2014 – 2020
Osa 3, specifické cíle 3.1 a 3.2

-

Systémy třídění a sběru bioodpadu

-

Výstavba nové kompostárny, rozšíření a navýšení kapacity kompostárny

-

Technika a technologie kompostárny

-

Sběrné dvory

-

Podzemní kontejnery

Popis jednotlivých etap zpracování žádosti (ceny jsou uvedeny bez DPH)
1. etapa Předprojektová příprava
•

Ekonomická analýza žadatele. Výsledek této analýzy rozhoduje, zda žadatel a jeho
projekt splňuje podmínky pro finanční podporu z OPŽP.
Bezplatné

•

Úvodní zhodnocení žádosti z pohledu množství odpadu, hodnotících kritérií, dodržení
pravidel OPŽP
Bezplatné

2. etapa: projektová příprava
•

Zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP v systému MS 14+
Příprava a předložení žádosti o dotaci včetně příloh definovaných Pravidly pro
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020,
zajištění všech požadovaných vyjádření (Krajský úřad, atd.), včetně zapracování
připomínek regionální pobočky SFŽP po odevzdání žádosti. Součástí žádosti je i
Vstupní analýza produkce bioodpadu/odpadu, návrh techniky a technologie.
Tato studie definuje kvalitu a množství bioodpadu/odpadu a místo jeho
vzniku. Rozhoduje o volbě techniky a technologie (o celém systému,
kapacitě zařízení, …)
Náklad je uznatelný v rámci dotace na pořízení kompostérů
pokud není sjednaný management projektu – odměna ze získané dotace 1 %

3. etapa: po schválení projektu
•

Realizace veřejné zakázky dle požadovaného rozsahu.

Kompletní poradenství při zadávání veřejné zakázky: zpracování podrobného popisu
a specifikace techniky, zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce,
poradenství během zpracování veřejné zakázky. Asistence odborného
pracovníka při otevírání obálek a hodnocení – vypracování zápisů z těchto zasedání,
vypracování zprávy o průběhu veřejné zakázky. Součástí bodu je i zanesení všech
údajů do systému MS 14+.

•
-

Management projektu

Vedení projektu po celou dobu od registrace projektu až do Závěrečného vyhodnocení
akce
Zpracování všech podkladů do programu MS 14+
Zpracování průběžných monitorovacích zpráv,
Zpracování všech úkolů SFŽP uvedených ve vzkazníku v programu MS 14+
Vypracování podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
koordinace aktivit k podpisu Rozhodnutí
Podání žádosti o platbu
Vypracování podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce.
Komunikace se Státním fondem životního prostředí po celou dobu realizace projektu

4. etapa: Udržitelnost projektu / 5 let /
Další nabídka: dokumentace kompostárny – zpracovává autorizovaná osoba
Provozní řád, registrace kompostu dle zák. o hnojivech
Cenová nabídka dle individuálního projektu Kč
Ceny určuje obtížnost projektového záměru
.
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