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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
– částečné poskytnutí informací

V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 20. 1. 2020 a týkající
se poskytnutí dokumentů, které vyplývají ze Smlouvy na vytvoření a provoz EDAZ, Vám
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) sděluje následující:
1) Věcný záměr SFDI zasíláme v příloze.
2) Zadávací dokumentaci pro realizaci Analýzy systému EDAZ (tzv. Koncept EDAZ)
zasíláme v příloze.
3) Zadávací dokumentaci pro nacenění a následnou realizaci systému EDAZ zasíláme
v příloze.
4)

a) Příloha č. 1 – Požadavky objednatele zasíláme v příloze (viz bod 3)
b) Příloha č. 2 – Kompletní nabídka Asseco Central Europe, a.s. je k dispozici na
tomto odkaze:

https://kz.sfdi.cz/download/Smlouva_IS-EDAZ_redigováno pro 106.zip
c) Příloha č. 5 – odmítnuto Rozhodnutím o odmítnutí části žádosti o informace
d) Příloha č. 6 - odmítnuto Rozhodnutím o odmítnutí části žádosti o informace
Upozorňujeme, že poskytované dokumenty jsou předávány v souladu s Vašim požadavkem
v bodě (IV) s tím, že jsou v nich znečitelněné údaje z důvodu ochrany obchodního tajemství
a ochrany osobních údajů.
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V příloze Vám rovněž zasíláme podrobné vysvětlení k cenové nabídce Asseco Central
Europe, a.s. Pro úplnost se uvádí, že poskytovaná informace je doprovodnou informací ve
smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
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