
Zadávací řízení

Úspěšně jsme dokončili fázi Specifikace VZ a nyní se nacházíme ve stavu Zadávací 

řízení. Zde provedeme odeslání výzvy k podání nabídky zvolenému dodavateli, 

administraci případných dotazů či dodatečných infromací, příjem a základní posouzení 

nabídek.

Výzva k podání nabídky

V předchozích krocích jsme vytvořili výzvu k podání nabídky a určili si dodavatele, 

kterému bude výzva odeslána. Kliknutím na tlačítko odeslat zpočneme její odeslání. Na 

obrazovce se objeví následující potvrzující dialog.

Kliknutím na tlačítko Ano odešleme výzvu.

Prohlídka místa plnění, Poskytování dodatečných informací, 
Nabídka



Pozn. Poskytování dodatečných informací, odpovědi na případné dotazy dodavatelů si 

probereme v samostatné kapitole.

V případě, že byla dodavatelem odeslána nabídka, v interním mailboxu se objeví zpráva o

tomto kroku.

DŮLEŽITÉ: V případě, že se pokusíme otevřít nabídku před lhůtou pro otevírání nabídek,

nebude to systémem umožněno.



V případě, že již uplynula lhůta pro otevírání obálek s nabídkami, můžeme zobrazit tuto 

nabídku.



Otevírání nabídek

V případě, že nabídka nebyla šifrovaná, otevřeme příslušnou nabídku. Dále provedeme 

kontrolu, zda-li nabídka splňuje požadavky, které byly definovány v zadávací 

dokumentaci. 

V případě, že je nabídka v pořádku, klikneme na zelený symbol. Na obrazovce se objeví 

následující dialogové okno

Potvrdíme tlačítkem ANO. Dále pak tlačítkem Pokračovat k dalšímu kroku.



Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti nabídky

V případě přijatelnosti nabídky opět klikneme na zelený symbol a tuto volbu potvrdíme.

Po akceptaci nabídky se objeví tlačítko Vyrozumění. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví

následující stránka



Kliknutím na tlačítko přidat vytvoříme Vyrozumění uchazeče o akceptaci nabídky. Objeví 

se následující formulář

Tlačítkem Uložit dokončíme vytvoření tohoto formuláře. Po provedení této operace se 

objeví následující stránka



Kliknutím na tlačítko odeslat se ještě objeví potvrzující dialog

Máme za sebou specifikaci VZ, dále oslovení dodavatele, posouzení nabídky a odeslání 

vyrozumění o přijatelnosti nabídky ddavateli. V této fázi se budeme zabývat evidenci 

výsledku zadávacího řízení.

Evidence výsledku zadávacího řízení

  



Jako první zaevidujeme dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako přijatelná. 

Systém e-tržiště nabídne dle předešlých kroků dodavatele, jemuž jsme zaslali oznámení o 

přijatelnosti nabídky a datum uzavření smlouvy.



Dále smluvní cenu dle konkrétní nabídky.

Základní popis plnění je dotažen ze specifikace VZ (krok číslo 3 základní specifikace). Tuto 

položku je možno editovat.

Další položkou je evidence doby plnění veřejné zakázky. Je možno zadat pomocí vzoru s 

termíny či měsíci. Popř. je možno definovat vlastní vzor.

Místo plnění VZ je taktéž dotaženo ze specifikace. Tuto položku je možno editovat.

Jako poslední část evidence na této stránce je přiložení smlouvy uzavřené s dodavatelem.

Po vyplnění všech údajů klikneme na tlačítko Pokračovat.

Tím máme stav „Zadávací řízení“ dokončen a pokračujeme do stavu „Zadáno“
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