Nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace UMPS DTM DMVS PK“
Příloha č. 5 ZD – Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

E-ZAK
4.1. Elektronický nástroj E-ZAK
E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží pro zadávání veřejných zakázek,
podávání elektronických nabídek a komunikaci mezi zadavatelem, administrátorem a
dodavateli.
Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení a pro podání nabídek v elektronické podobě by
měl dodavatel provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese:
https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel k úspěšnému
dokončení registrace využil platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném
certifikátu, i když je možné registraci dokončit i bez elektronického podpisu. Podrobnější
informace
dodavatelé
naleznou
v uživatelské
příručce
pro
dodavatele
(https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf)
a v manuálu
elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).
V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do systému E-ZAK, může být příčinou, že byl
před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ zadavatelem nebo administrátorem a jeho IČO
je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí
hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele.
V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat p. Jana
Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným
způsobem.

4.2. Testy
Test nastavení prohlížeče: Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html má dodavatel
možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v
zadávacím řízení.
Test prostředí: Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost
jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.
Test odeslání nabídky: Tento test dodavateli umožní vyzkoušet si elektronické testovací
nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis
dodavatele vyhovuje pro využití v E-ZAK. Podmínkami úspěšného průběhu jsou úspěšně
absolvovaný první test prostředí a platný zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu (vydávají jej EIdentity a.s., PostSignum QCA, nebo První certifikační
– I. CA).
4.3. Podání elektronické nabídky

Stránka 1 z 2

Nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace UMPS DTM DMVS PK“
Příloha č. 5 ZD – Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Nabídku v elektronické podobě podá dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, a to v detailu předmětné VZ. Před podáním nabídky musí být dodavatel v E-ZAK
zaregistrován a přihlášen. Je-li to v detailu VZ stanoveno, opatří dodavatel datovou zprávu
s nabídku zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Zadavatel doporučuje, aby
dodavatel podával elektronickou nabídku v jednom datovém souboru (PDF, DOC apod.).
Dodavatel musí být nejdříve v E-ZAK registrován. Elektronickou nabídku lze podat pouze po
předchozím přihlášení do E-ZAK a musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat za dodavatele (nestanoví-li ZD jinak). Postup při registraci je popsán
v bodě 4.1. těchto Informací. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném
certifikátu a náležet osobě oprávněné jednat za dodavatele. Pokud nabídku elektronicky
podepíše jiná osoba, musí být v nabídce přiložena alespoň kopie plné moci, která ji k tomu
opravňuje.
Jednotlivé soubory elektronické nabídky musí být označeny tak, aby bylo patrné, že se jedná
o nabídku na veřejnou zakázku. Pokud dodavatel vkládá více souborů, budou jednotlivé
soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem dokumentu. V případě komprimace
dodavatel použije formát. ZIP nebo .RAR. Maximální velikost jednotlivých souborů v E-ZAK je
omezena, ale počet dokumentů v nabídce není omezen.
Dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele, se vloží do
E-ZAK opatřené elektronickým podpisem této osoby (nejlépe v naskenované podobě ve
formátu .PDF, popř. v jiném formátu opatřeném elektronickým podpisem). Je-li to v ZD
vyhrazeno, postačuje podpis krycího listu nabídky nebo opatření datové zprávy elektronickým
podpisem oprávněného zástupce dodavatele.
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