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LegislaFvní	  požadavky	  pro	  eVZ	  

•  VYHLÁŠKA	  9/2011	  Sb.	  	  k	  zákonu	  o	  veřejných	  
zakázkách,	  
•  stanoví	  podrobnější	  podmínky	  týkající	  se	  
elektronických	  nástrojů	  a	  úkonů	  učiněných	  
elektronicky	  při	  zadávání	  veřejných	  zakázek	  a	  
podrobnosP	  týkající	  se	  cerPfikátu	  shody	  



Elektronický	  nástroj	  	  
Modul	  Zveřejnění	  	  veřejných	  zakázek	  je	  jednou	  z	  aplikací	  ISVZ.	  Pro	  uchazeče	  představuje	  
veřejně	  dostupný	  prostor,	  kde	  jednotliví	  zadavatelé	  zveřejňují	  zakázky.	  

Funkce	  a	  možnosP	  poskytované	  aplikací:	  
•	  přehled	  vypsaných	  veřejných	  zakázek	  se	  základními	  informacemi	  
•	  přehled	  uskutečněných	  veřejných	  zakázek	  se	  základními	  informacemi	  -‐	  archiv	  zakázek	  
•	  poskytování	  zadávací	  dokumentace	  a	  ostatních	  dokumentů	  v	  elektronické	  podobě	  
•	  podávání	  příjem	  nabídek,	  předběžných	  nabídek	  a	  žádos]	  o	  účast	  v	  elektronické	  podobě	  
•	  zaručené	  elektronické	  zprávy	  –	  interní	  systém	  informačních	  zpráv	  prostřednictvím	  
kterých	  probíhá	  obousměrná	  komunikace	  mezi	  zadavatelem	  a	  uchazečem	  

•	  emailová	  noPfikace	  -‐	  uživatelé	  jsou	  informováni	  o	  nových	  zprávách,	  nových	  
dokumentech	  zakázky	  a	  o	  dalších	  událostech	  



Zveřejnění	  a	  evidence	  VZ	  

E-‐mailová	  adresa	  pro	  příjem	  dokumentů	  ke	  zveřejnění:	  
verejnezakazky@cvut.cz,	  nebo	  
haps://helpdesk.cvut.cz	  
	  
	  
	  
Zveřejněné	  dokumenty	  jsou	  poskytovány	  na	  profilu	  
zadavatele,	  kde	  se	  každý	  se	  může	  ujisPt	  o	  idenPtě	  
zadavatele	  i	  o	  idenPtě	  provozovatele.	  
haps://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT	  
	  
	  



	  
Profil	  zadavatele	  	  haps://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT	  

Seznam	  zakázek	  
Nalevo	  od	  tabulky	  je	  FILTR,	  který	  umožňuje	  vyhledávat	  zakázky.	  Pokud	  chce	  uživatel	  prohlížet	  konkrétní	  

zakázku,	  musí	  kliknout	  přímo	  na	  název	  veřejné	  zakázky	  a	  bude	  přesměrován	  na	  detail	  zakázky.	  
	  



Detail	  zakázky	  	  	  	  

	  Základní	  údaje	  



Detail	  zakázky	  	  	  	  
	  Dokumenty	  
	  Pro	  zobrazení	  základních	  informací	  o	  VZ	  není	  nutná	  registrace.	  Pokud	  však	  chce	  uchazeč	  
stahovat	  jednotlivé	  dokumenty	  musí	  se	  zaregistrovat.	  	  
	  



Archiv	  zakázek	  
Obsahuje	  již	  uskutečněné	  (lhůta	  pro	  podaní	  nabídek)	  a	  ukončené	  VZ.	  	  	  
Zobrazení	  se	  provede	  kliknu]m	  na	  Archiv	  zakázek	  	  v	  horní	  liště.	  
	  


