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Zadavatel: 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

IČ: 71377999 

 
 

Veřejná zakázka:  
  

„Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti 
malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v 

rámci OPPI“ 
 
 

Evidenční číslo VZ: 60061220 
 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“) 

 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jako zadavatel shora uvedené veřejné 

zakázky (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 26. června 2011 žádost o dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám. 

 

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď. 

 

Dotaz č. 1: 
Poskytovatel poskytuje dotované služby v délce 24 až 36 měsíců malým firmám do 50 pracovníků 
mimo Prahu. 
 
Co se stane, když např. po roce (resp. v době kratší než 24 měsíců) dojde k: 
- bankrotu firmy 
- změny statusu z malé na střední/velký podnk 
- neplnění závazků vůči Poskytovateli (nebude platit dlouhodobě za odebrané služby) 
  
Předpokládáme okamžité vypovězení dotace, ale co se stane s dotacemi, které již podnik čerpal do 
této doby? 
  
A) Celá čerpaná dotace jde na vrub Poskytovateli, po kterém to nárokuje CzechInvest a to i zpětně 
 
nebo 
  
B) Celou čerpanou dotaci vymáhá CzechInvest po firmách/zákaznících? 
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Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že v případě porušení podmínek pro poskytnutí podpory Programu ICT Uživatelem, 

jako např. neplnění závazků či nesplnění podmínek uvedených v žádosti (např. změna z malého či 

středního podniku), je Poskytovatel povinen neprodleně vrátit neoprávněně poskytnuté Slevy ICT 

zadavateli, resp. Objednateli (neoprávněně poskytnutá Sleva ICT je sleva poskytnutá v rozporu s odst. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. závazného vzoru smlouvy). Za vrácení neoprávněně poskytnuté 

Slevy ICT zadavateli, resp. Objednateli, je odpovědný přímo Poskytovatel. 

 

V Praze dne 1. července 2011 


