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PROGRAM
1. Malý Cenový marketing
2. Velký Cenový marketing
3. Aktualizace ŽoD v PF k velkému CM
4. Termíny předání dokumentů CM, kontroly ŽoD na SZIF
5. Propojenost podniků
6. Žádost o platbu, Hlášení o změnách

MALÝ CENOVÝ MARKETING
•
•
•
•

Dokumenty k malému CM se na SZIF dokládají až při Žádosti o platbu

•

Objednávka s vybraným
protokol/dodací list;

•

U stavebních prací se dokládá položkový rozpočet správně rozdělený do
odpovídajících kódů výdajů (ZV max. do výše sazby dle katalogu stavebních
prací a materiálu ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o.)

•

1 dodavatel (1 nabídka) = provede
prostřednictvím Elektronického tržiště

Zakázka (PHZ) je nižší než 500 000 Kč bez DPH
Tabulka CM (min. 3 dodavatelé)

Nabídky dodavatelů (písemné, emailové nebo vytištěným údajem z
internetové nabídky firmy)
dodavatelem

příp.

smlouva;

automatický

předávací

průzkum

trhu

VELKÝ CENOVÝ MARKETING
•

Zakázka (PHZ) vyšší než 500 000,- Kč bez DPH a do 2 mil. Kč bez DPH na
dodávky a/nebo služby nebo do 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce

•

Na SZIF se do 9.10.2020 dokládá se tabulka CM (min. 3 dodavatelé), nabídky
dodavatelů (písemné, emailové nebo vytištěným údajem z internetové
nabídky firmy) a písemná smlouva (nelze již nic měnit ani doplňovat)

•

U stavebních prací se dokládá položkový rozpočet správně rozdělený do
odpovídajících kódů výdajů (ZV max. do výše sazby dle katalogu stavebních
prací a materiálu ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o.)

•
•
•

Objednávka s vybraným dodavatelem (k ŽoPl)

Předávací protokol/dodací list (k ŽoPl)
1 dodavatel (1 nabídka) = provede
prostřednictvím Elektronického tržiště

automatický

průzkum

trhu

TABULKA CENOVÉHO MARKETINGU

AKTUALIZACE ŽOD V PF K VELKÉMU CM
• Výsledek velkého CM se musí zaznamenat do ŽoD
• Žádost k doložení příloh se stáhne z PF a uloží do PC

AKTUALIZACE ŽOD V PF K VELKÉMU CM
• V ŽoD aktualizovat B3 – Zakázky a C1 – Výdaje projektu
(položka „popis technického řešení/technických parametrů“)

AKTUALIZACE ŽOD V PF K VELKÉMU CM
• Po kontrole na MAS se doplněná a podepsaná ŽoD
nahraje zpět do Portálu farmáře

• Nahrají se rovněž všechny dokumenty (po kontrole na
MAS) k Velkému CM

• Podrobnější postup pro doložení příloh k ŽoD přes PF na
webu MAS ZDE

TERMÍNY PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ CM
ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY ŽOD NA SZIF
• Dokumenty k velkému CM zaslat na MAS do 2.10.2020,
a na SZIF do 9.10.2020

• Malý CM - AK ŽoD na SZIF do 9.10.2020, podpis Dohody
o poskytnutí dotace cca prosinec 2020/leden 2021

• Velký CM - AK ŽoD na SZIF do 17.12.2020, podpis
Dohody o poskytnutí dotace cca březen/duben 2021

PROPOJENOST PODNIKŮ
•

Žadatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k
zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je
personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s
žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se považuje rovněž
právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je
pro žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu
ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele.

•

Dodavatel, který je zahrnut do cenového marketingu, nesmí být současně
poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž cenovém marketingu.
Dodavatel, který není zahrnut do cenového marketingu, však může být
poddodavatelem více účastníků v tomtéž cenovém marketingu

•

Dodavatel, který je zahrnut do cenového marketingu, nesmí být personálně
ani majetkově propojen s jiným dodavatelem v tomtéž cenovém
marketingu

ŽÁDOST O PLATBU, HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH
• Po

ukončení realizace projektu (objednání, úhrada z účtu
žadatele, předání – předávací protokol/DL, umístění v místě
realizace) podat na SZIF ŽoPl přes PF (termíny v ŽoD = možnost
posunu HoZ)

• POZOR

na pref. kritérium č. 1 v ŽoD – Projekt se zkrácenou
dobou realizace, tj. podání ŽoPl na MAS do 1 roku od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace

• Seznam příloh k ŽoPl ZDE

DĚKUJI ZA POZORNOST
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Ing. Samira Goldšmídová, projektový manažer PRV
email: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 732 725 772
Mgr. Miloslav Oliva, projektový manažer PRV
E-mail: oliva@posemberi.cz, tel.: 721 210 662

