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Odbor rozvoje města
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
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203/2011/ORM&57441/2011/LŠ
Ing. Lenka Šimečková
ORM
556 879 670
lenka.simeckova@koprivnice.cz

DATUM:

07.11.2011

Doplnění výzvy k podání nabídky, naše značka 203/2011/ORM&57265/2011/LŠ
Tímto dopisem doplňujeme informace uveřejněné ve výzvě k podání nabídek zaslané dne 4.11.2011.
Doplněné informace jsou uvedeny dále v tabulce a v příloze a jsou zvýrazněny žlutě.

Název zakázky

Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro
projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč

Předmět zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – služba

Datum vyhlášení zakázky

4.11.2011

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, tel.
556 786 670, e-mail: lenka.simeckova@koprivnice.cz
1)

Popis předmětu zakázky

2)
3)
4)

5)

Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra,
v souladu s připravovanou výzvou č. 5 a aktuálními metodickými pokyny
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen
regionální rady). Součástí zpracování žádosti je i zpracování povinných
a nepovinných příloh, zejména pak zpracování podrobného rozpočtu
projektu, zpracování studie proveditelnosti projektu a zpracování analýzy
nákladů a přínosů (CBA) projektu.
Poradenství v oblasti optimalizace nastavení projektu s ohledem na
podmínky dotačního programu.
Konzultace a spolupráce při přípravě projektové dokumentace projektu
s projekční kanceláří vybranou zadavatelem.
Konzultace projektu a žádosti o dotaci s odbornými pracovníky Úřadu
regionální rady (ÚRR) s ohledem na optimalizaci nastavení a zvýšení
dotovatelnosti projektu.
Účast zástupce zpracovatele při předání žádosti k formální kontrole

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Odbor rozvoje města

pracovníky ÚRR v předem dohodnutém termínu
6)

Projekty, kterých se předmět zakázky týká přesahují svými celkovými
náklady 10 mil. Kč. Jedná se o projekty:
Přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana do budovy ZŠ Náměstí
Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. I. Bönische
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Rekonstrukce zimního stadionu v Kopřivnici – I. etapa

7)

Předpokládaná hodnota
zakázky

Základní popis projektů bude uchazečům zaslán na základě elektronické
žádosti zaslané nejpozději do 9.11.2011 na adresu
lenka.simeckova@koprivnice.cz.

600.000,- Kč vč. DPH

Ostatní
ustanovení
výzvy
ze
dne
4.11.2011,
203/2011/ORM&57265/2011/LŠ zůstávají nezměněny.

Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha:
Upravený krycí list nabídky
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