
Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV
MAS Rozvoj Tanvaldska 

Jiřetín p. Bukovou - Centrum SYLVATICA

21.8.2020 od 9:00



Pogram 

1. Přímý nákup

2. Cenový marketing

3. Žádost o platbu

4. Dotazy



1. Přímý nákup

 do 20.000 Kč bez DPH

 Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na      
služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000 Kč 

 Max. do výše 100 000 Kč bez DPH v součtu zakázek na 
projekt

 Smlouva nebo objednávka přímo s jedním dodavatelem



2. Cenový marketing - druhy 

Malý CM – zakázka pod 500.000 Kč

Velký CM – zakázka 500.000 Kč – 2 / 6 mil Kč 

ceny bez DPH



2. Cenový marketing – termín 

- Velký CM do 63 dní od registrace ŽoD /31.7.2020

- Malý CM při předložení ŽoP v termínu uvedeném v ŽoD



2. Cenový marketing – způsob provedení 

- Srovnání cen na webu

- Oslovení dodavatele: email

datová schránka

doporučený dopis

osobní jednání



2. Cenový marketing – střet zájmů 

- čestné prohlášení všech osob, které 
posuzují nebo hodnotí nabídky

- pokud zadavatel sám posuzuje a hodnotí 
nabídky, tak je i on povinen toto čestné 
prohlášení doložit 



2. Cenový marketing – podmínky 

- specifikace zakázky dle ŽoD
- lhůtu pro podání nabídky /10 dní
- lhůta platnosti nabídky
- dodržení členění nabídky
- prokázat oslovení dodavatele
- prokázat doručení nabídky
- alespoň 3 doručené nabídky 



2. Cenový marketing – hodnocení 

- Zápis nabídek do hodnotící tabulky
- Vybrat dodavatele
- Smlouva /objednávka 



3. Žádost o platbu 

- Podpis DOHODY o přidělení dotace
- Aktualizace ŽoD o provedené zakázky /MCM
- Vygenerovat ŽoP na Portálu farmáře
- Předožit ŽoP ke kontrole na MAS 

včetně příloh v termínu uvedeném v ŽOD 
- MAS ŽoP podepíše a vrací žadateli
- Žadatel podá ŽoP včetně příloh  na SZIF 

v termínu uvedeném ŽoD / jinak sankce



3. Žádost o platbu - přílohy  

- Doklad o vedení BÚ
- Účetní doklady k projektu (faktury, výpisy BÚ…)
- Prohlášení o shodě (stroje, technologie)
- Kolaudační souhlas
- Kompletní CM včetně smlouvy / objednávky



3. Žádost o platbu - přílohy  

- Soupis stavebních prací s výkazem výměr          
a položkovým rozpočtem rozdělený dle kódů

- Fotodokumentace včetně výrobních čísel 
zařízení 

- Potvrzení FÚ o bezdlužnosti
- ČP de minimis



4. Dotazy, diskuse

Kontaktní osoba: Josef Kucin, manažer PRV

tel. 728 761 585

kucin@jiretinpb.cz



4. Dotazy, diskuse

Máte provedený zápis žadatele v evidenci                             
skutečných majitelů ?


