
 
 

Strana 1 (celkem 2) 

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. 6 

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 14. července 2011 žádost o dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám. 

 

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi. 

 

Dotaz č. 1: 

 
Řešená oblast: reference min. 5 významných služeb v oblasti dotačních projektů: Jakou fázi dotačního 
cyklu přesně míníte pojmem „… výše získaných prostředků…“?. 
 

Odpověď zadavatele: 

 
Zadavatel uvádí, že získanými prostředky se rozumí dotace přidělené formou rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, příp. investiční pobídky na IT projekty.  

 

 

Dotaz č. 2: 

 
Bude zadavatel schopen technicky zajistit přístup IT databáze realizátora zakázky do centrálního 
registru de minimis za účelem automatické kontroly stavu čerpání dotace v režimu de minimis u 
konkrétního zájemcem o slevu? 
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Odpověď zadavatele: 

 
Zadavatel nepředpokládá, že by přímo zpřístupňoval centrální registr de minimis Poskytovateli. 
Přístup je možný pouze prostřednictvím zadavatele. Některé dílčí informace o výši poskytnuté 
podpory de minimis lze nicméně zjistit z veřejných zdrojů (např. ve veřejném registru podpor de 
minims na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal ). 
 

 

Dotaz č. 3: 

 

Přílohy v návrhu smlouvy představují minimální, ale požadovaný rozsah jednotlivých formulářů, resp. 

pravidel. Může  uchazeč dle svého uvážení případně tento rozsah v nabídce rozšířit? 

 

Odpověď zadavatele: 

 
Zadavatel uvádí, že formuláře uvedené jako přílohy závazného vzoru smlouvy, jsou závaznou 
strukturou registračních dokumentů a nepředpokládají se žádné změny či modifikace jejich struktury. 

 

 

V Praze dne 21. července 2011 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal

