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Spolkový dům v Horažďovicích
– výzva k podání nabídky - JŘBU
Vážený pane architekte,
v návaznosti na závěry z proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění Vám v příloze zasíláme návrh
smlouvy o dílo a žádáme Vás o předložení nabídky formou doplnění tohoto návrhu smlouvy.
Nabídku doručte nejpozději do 9.00 hod. dne 09.01.2020.
Nabídku podejte písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
města Horažďovice na adrese: https://zakazky.muhorazdovice.cz
Obecné pokyny:
- Pro vložení nabídky musí být účastník řádně registrovaným dodavatelem v systému EZAK. Registraci může
účastník provést sám, pokud disponuje elektronickým kvalifikovaným podpisem. Pokud účastník tímto
elektronickým podpisem nedisponuje je potřeba provést předregistraci zadavatelem a to na základě žádosti
uchazeče, kterou adresuje na email: zakazky@muhorazdovice.cz
- Žádost musí obsahovat jméno/ název účastníka, email přes který chce účastník komunikovat a IČO pokud
má účastník přiděleno.
- Zadavatel provede v systému předregistraci dle žádosti a poté zašle žadateli na uvedený email „Vyzvu k
dokončení registrace“ do systému EZAK.
Termín pro registraci a předregistraci není stanoven. Zadavatel však doporučuje uchazeči, aby požádal
zadavatele o vytvoření předregistrace do systému EZAK v dostatečném předstihu (doporučeno min. 2 prac.
dny) před zamýšleným podáním nabídky z důvodů nutné administrace
- Dokumenty podávané v rámci nabídky musí být zpracovány prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (word, excel), Open Office, PDF, JPEG, DWG, ZIP. Zadavatel preferuje
předložení nabídky v PDF formátu. Požadovaný dokument musí být do prostředí EZAK vložen v čitelné
formě. Maximální velikost jednoho dokumentu je 50 MB. Počet dokumentů není omezen.
- Pro vstup a vložení dokumentů si prostudujte informace o ovládání systému, které naleznete v uživatelské
příručce a manuálu appletu elektronického podpisu; příručku a manuál najdete na profilu zadavatele. Kontakt
ve věci administrace zakázky je: zakazky@muhorazdovice.cz, tel: 371 430 573. V případě technických
problémů je možné se obrátit na podporu elektronického nástroje EZAK na adrese: podpora@ezak.cz, nebo
na tel: 538 702 719.

S pozdravem
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