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kdo jsme
Po více jak 9 letech práce na Státním fondu životního prostředí ČR, Ministerstvu Zemědělství ČR  
a Výzkumném ústavu zemědělské techniky Praha, jsme se rozhodli založit poradenskou společnost,  
která bude pomáhat starostům obcí získávat jednoduše dotace z Evropské unie.

kde působíme
celé území České republiky

úspěšnost
více než 99 %

odměna 
za zpracování žádostí o dotace je odměna pouze v případě úspěchu,  
jinak pracujeme zdarma, odměna je uznatelný náklad

pro žadatele o dotace poskytujeme na klíč
 zpracování projektové dokumentace, položkového rozpočtu aj. relevantních příloh
 zpracování a kontrola energetického auditu a posudku, štítku a protokolu EA, EP, EŠOB, PENB
 zpracování monitorovacích zpráv aj. podkladů po dobu udržitelnosti projektu
 technické podklady ke všem žádostem o dotace
 ekonomické poradenství, technické poradenství
 zpracování projektové žádosti o dotace
 zpracování zadávacích dokumentací
 zpracování finančních analýz
 zpracování posudků a studií
 kompletní organizování VŘ
 kompletní inženýring
 ekonomické analýzy
 technické dozory
 autorské dozory

Analýzy, studie proveditelnosti, žádosti o dotace, výběrová řízení, RoPD, 5letá administrace, technické dozory.

Základní škola Dolní Bousov Základní škola Smetanova Hlinsko

zajišťujeme dotace na:
 zateplení veřejných budov, zdrojů tepla vč. otopných soustav (ZŠ, MŠ, OU, KD, DPS, TS)
 výstavbu FVE, solárních systémů a termických soustav
 výstavbu kanalizací a vodovodů z MZe a SFŽP
  svoz biomasy (multikáry), kompostárny, sběrné dvory, vybavení, traktory  
a manipulátory, lesnickou techniku, kompostéry, štěpkovače, kontejnery, nádoby a jiné

 zlepšení stavu přírody a krajiny, rybníky, aleje, prořez stromů, výsadba, sídelní zeleň
 výstavbu škol a školek s navýšením kapacity žáků, vybavení učeben a nové infrastruktury
 komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, cyklostezky z programu IROP a SFDI
 sociální byty a startovací byty, územní plány, komunikace a jiné z MMR
 rozšiřování školských budov, dětská hřiště a sportoviště, mikrojesle ze SFŽP a MŠMT
 záchrana památek, církevní objekty, kapličky, zvoničky, hřbitovy a hřbitovní zdi
  integrovaný záchranný systém, hasičská vozidla, zbrojnice, evakuační vozidla  
a cisterny z MV a IROP

 zelená úsporám pro bytové domy, bytovky a veřejné budovy 
 demolice objektů obecních budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA 
tel.: +420 733 252 765
e-mail: plistil.dotace@snadno.eu

Ing. Jitka Plíštilová 
tel.: +420 734 276 930
e-mail: plistilova.dotace@snadno.eu

kancelář  
žádosti o dotace:  +420 313 035 670 
veřejné zakázky:  +420 313 035 219 
5letá administrace: +420 313 035 669



působíme na celém území ČR
SFŽP ČR od roku 2009 více jak 700 podpořených realizovaných projektů

Pobočka 
Karlovy Vary
Ing. Barbora Šmerdová
mobil: +420 359 807 208

Pobočka 
Hlinsko
Ing. Marcela Loskotová
tel.: +420 702 192 791

Pobočka 
Olešnice v Orlických horách 
Mgr. Eva Skalická
tel.: +420 702 144 790

Pobočka 
Vodňany
Michaela Hrušková, DiS.
tel.: +420 702 192 792

Pobočka 
Brno
Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA
tel.: +420 733 252 765  

Centrála
Mělník
mobil: +420 702 144 960
tel.: +420 313 035 670

reference
výběr ze 700 realizovaných projektů od roku 2009

  město Městec Králové | dostavba vodovodu | cena: 66,8 mil. Kč
  město Mladá Boleslav | snížení energetické náročnosti budovy 7. ZŠ, Václavkova 1082 | cena: 30,5 mil. Kč 
  město Mladá Boleslav | snížení energetické náročnosti budovy 8. ZŠ, Václavkova 1040 | cena: 28 mil. Kč 
  město Březnice | ZŠ Březnice – zlepšení tepelně technických vlastností | cena: 27,5 mil. Kč
  obec Křenek | tlaková kanalizace a ČOV Bio Cleaner BC 300 | cena: 26,4 mil. Kč
  město Svratka | zateplení ZŠ a rekonstrukce zdroje tepla ve Svratce | cena: 24,7 mil. Kč
  obec Bílovice | ZŠ Bílovice – zateplení a výměna oken | cena: 23,9 mil. Kč
  městys Pozořice | zateplení, výměna oken a modernizace zdroje tepla v budově ZŠ Pozořice | cena: 23,1 mil. Kč
 město Hlinsko | ZŠ Ležáků – zateplení | cena: 20,0 mil. Kč
  město Manětín | ZŠ Manětín – zateplení a výměna zdroje tepla | cena: 19,9 mil. Kč
  IŠŠ Cheb | IŠŠ Cheb – zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119 | cena: 19,1 mil. Kč
  město Hlinsko | ZŠ Smetanova – zateplení | cena: 17,6 mil. Kč
  městys Všetaty | ZŠ Všetaty, Komenského 375 | cena: 8,2 mil. Kč
  obec Ledce | rekonstrukce OÚ Ledce | cena: 2,8 mil. Kč
  obec Mnetěš | zateplení OÚ Mnetěš č.p. 28 | cena: 2,8 mil. Kč
  obec Řestoky | zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Řestoky | cena: 2,7 mil. Kč
  město Bochov | zateplení Kulturního domu Bochov | cena: 2,7 mil. Kč
  městys Krucemburk | zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko | cena: 2,6 mil. Kč
  obec Podluhy | snížení energetické náročnosti MŠ Podluhy | cena: 2,5 mil. Kč
  město Bochov | zateplení Požárního domu Bochov | cena: 2,5 mil. Kč
  město Františkovy Lázně | zateplení domu dětí a mládeže RENETA | cena: 2,2 mil. Kč
  město Svratka | podporované bydlení | cena: 6 mil. Kč
  městys Trhová Kamenice | podporované bydlení | cena: 4 mil. Kč
  obec Jesenice | vnitřní rekonstrukce ZŠ Jesenice | cena: 3,8 mil. Kč 
  Ing. Tomáš Studecký | zateplení a výměna zdroje objektu č. p. 343, Praha 5-Radotín | cena: 5,5 mil. Kč
  statutární město Liberec | zateplení objektu Základní škola Liberec, U Školy 222/6 budova II.  
na p .p. č. 462, k. ú. Horní Růžodol, ul. 28.října 94/31 | cena: 3,3 mil. Kč

  SONET Building s.r.o. | svážíme bioodpad z městyse Trhová Kamenice | cena: 4,6 mil. Kč
  obec Záměl | svážíme bioodpad z obce Záměl | cena: 3,8 mil. Kč
  Ing. Pavel Šťástka | svážíme bioodpad z obce Žďár | cena: 3,3 mil. Kč
  městys Dub | svážíme bioodpad z městyse Dub | cena: 3,2 mil. Kč
 obec Bílý Potok | svážíme bioodpad z obce Bílý Potok | cena: 1,6 mil. Kč
 město Harrachov | svážíme bioodpad z města Harrachov | cena: 2,2 mil. Kč
 obec Kořenov | Svážíme bioodpad z obce Kořenov | cena: 2,9 mil. Kč

a další…



Záměl, popelnice na biomasuTišice, kanalizace Křenek, kanalizace a ČOVKřenek, kanalizace a ČOVZákladní škola Hrabišín Základní škola Hořice na Šumavě

Sány, svoz biomasy mobilní kompostárnaZOO Dvůr Králové Tendra, výběrové řízení

Staré Křečany Církvice

Březí Bořenovice u Holešova, společenský dům

realizace
fotodokumentace realizovaných projektů

Cecemínsko, štěpkováníZlatá Olešnice, svoz biomasyKořenov, svoz biomasyBřeznice, svoz biomasy



Nabízíme Vám organizování činností spojených se zadáváním veřejných zakázek  
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
zejména pak:

 spolupráci při sestavovaní zadávacích dokumentací
 organizace průběhu výběrového řízení
 vyhodnocení výběrového řízení
 správa projektu po dobu udržitelnosti
  dále nabízíme poskytování poradenských služeb  
při zajišťování finančních prostředků z fondů Evropské Unie
 TDI technické dozory
 pojištění na výběrové řízení 10 mil. Kč + pojištění na TDI 10 mil. Kč

Tendra spol. s r. o.
tel.: +420 313 035 219
e-mail: tendra@tendra.cz
www.tendra.cz
IČ: 01820265, DIČ: CZ01820265
zapsáno u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 212079

Jsme poradenská a konzultační společnost, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti 
veřejných zakázek. Pro naše klienty poskytujeme organizaci zadávacího řízení. V oboru působíme již 
mnoho let jako OSVČ a za tu dobu jsme pro naše klienty zorganizovali veřejné zakázky v objemu 
několika stovek milionů korun. V červnu 2013 jsme založili společnost s ručením omezením a posílili 
organizační a realizační tým. Vám, zadavatelům i uchazečům, poskytujeme komplexní služby v oblasti 
organizace zadávacího řízení. Naším cílem je Vám zajistit co nejhladší a nejjednodušší průběh Vaší 
veřejné zakázky. A to vše dle platného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Výběrová řízení


