
E-ZAK – elektronický nástroj pro správu 

veřejných zakázek
Město Bílina  - informační průvodce 
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E-ZAK – co to vlastně je ? 

Elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

E-ZAK je vyvinutý v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Veřejnému zadavateli maximálně 
usnadňuje práci se zadávacím řízením za využití elektronických prostředků.

Zadávání dle zákona

Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), 
vlastníme certifikát shody funkčnosti i provozního prostředí.

Transparentnost

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak 
důvěryhodnost veřejného zadavatele.

Snížení pořizovacích cen

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních 
dodavatelů.

Úspora času

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich 
hledání.

Zkrácení lhůt

Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu 
potřebnou k zadání zakázek.
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E-ZAK – využívá aktuálně 185 zadavatelů

např.:
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Kde najít?
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Informace o zakázce    
(základní strana)

Fáze zadávacího řízení:
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Informace o zakázce (vybrané bloky jednotlivých 

informací z předchozí strany)



Upozornění na nové VZ (nejen E-ZAK Bílina – viz 

slide č.3)
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Upozornění z E-ZAK na nové VZ– text příchozího mailu

Dobrý den,

na portálu veřejných zakázek E-ZAK města Bílina https://zakazky.bilina.cz bylo zveřejněno nové zadávací 

řízení:

Název: Projektová dokumentace – zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka

Zadavatel: Město Bílina 

Datum zahájení: 30.09.2020 

Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) díla „Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka“. 

---

Zpráva byla vygenerována automatizovaným systémem, prosíme, neodpovídejte na ni.

Pro odhlášení této služby klikněte na tento odkaz.
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https://zakazky.bilina.cz/
https://zakazky.bilina.cz/contract_display_260.html
https://zakazky.bilina.cz/registrace_warningdelete_9b80e9f50bd89e02b0a1180cae507d78567c9039b649530a92a38e8445edb76c.html?id_newsletter_contact=15&email=duskova.jaroslava@seznam.cz


Pomocníci
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FEN – FUNKČNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ
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CDD – centrální databáze dodavatelů

 Účet v CDD slouží dodavatelům veřejných zakázek pro realizaci vybraných elektronických úkonů, které jsou 
podmíněny přihlášením a identifikací dodavatele (např. elektronické podávání nabídek, elektronická komunikace se 
zadavatelem, účast v e-aukcích, apod.). Do vybraných elektronických nástrojů (viz seznam připojených nástrojů) se 
pak lze přihlásit již pouze prostřednictvím účtu v CDD.

 Registrace dodavatele v CDD je možná následujícími způsoby:

Elektronicky (odeslání žádosti o registraci prostřednictvím systému FEN.cz)

Mimo systém (odeslání žádosti o registraci poštou, datovou schránkou, nebo e-mailem)

K žádosti o registraci je pak zapotřebí:

❖ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subjekt (žadatel o registraci zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní subjekt (žadatel o registraci) zapsán. V případě, že subjekt (žadatel) nebyl zřízen 
zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidence, je povinen předložit zřizovací 
(zakladatelský) dokument; z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem 
žadatele,

❖ plnou moc podepisující osoby v případě, kdy žádost o registraci nepodepisuje statutární zástupce subjektu 
(žadatele o registraci),

❖ uznávaný elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele (pouze pro způsob registrace 
„elektronicky“ nebo „mimo systém“ ve variantě e-mailu).
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Registrace dodavatele do 
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Seznam připojených nástrojů – upozornění na nové VZ (viz slide č. 3)
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HELP LINKA -
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Podání nabídky (po přihlášení do systému)
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Odeslané nabídky

20



Kontrola - zneplatnění
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Přejeme hodně úspěchů 
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