Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka
Architektonicko-urbanistická soutěž / Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Identifikační údaje o zadavateli
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 00282707
Zástupce vyhlašovatele: Sabina Dvořáková, projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město
Tišnov, e-mail: sabina.dvorakova@tisnov.cz
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Soutěž o návrh
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz uchazeče - č. 1 z 27. 9. 2019:
Do kdy je potřeba provést registraci účastníka soutěže o návrh v systému EZAK?
Odpověď:
Registrace účastníků probíhá prostřednictvím elektronického nástroje EZAK v průběhu celé lhůty pro zpracování
soutěžního návrhu, tedy do 10. 1. 2020. Doporučujeme ale registrovat se v dostatečném časovém předstihu
(nejlépe alespoň týden před uplynutím lhůty pro odevzdání soutěžního návrhu), jelikož elektronické odevzdání
může působit technické problémy.
O REGISTRACI – CITACE ZE SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ: Před odevzdáním soutěžního návrhu prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK je třeba nejprve provést a dokončit tzv. registraci účastníka soutěže o návrh za
účelem komunikace se zadavatelem a pro předložení elektronické formy příslušné části návrhu. Zadavatel
vyžaduje samostatnou registraci účastníků na profilu zadavatele prostřednictvím EZAK
https://zakazky.tisnov.cz/registrace.html, k níž je zapotřebí elektronické podepsání podané nabídky. Pro zřízení
elektronického podpisu doporučujeme využít služeb větších pošt, a to v dostatečném časovém předstihu – cca
týden před uplynutím lhůty pro odevzdání soutěžního návrhu. Registrace v EZAK není zpoplatněna. Zadavatel
apeluje na účastníky soutěže, aby si ponechali dostatek času na úkony spojené s elektronickým odevzdáním, které
může zpočátku působit technické problémy. Soutěžní návrhy, které nebudou odevzdány včas, nemohou být
posuzovány.
Veškeré informace k tomuto dotazu byly uveřejněny při vyhlášení soutěže dne 23. 9. 2019 jako součást soutěžních
podkladů, konkrétně ve složce A, podsložka P8_Přihlášení prostřednictvím elektronického nástroje – EZAK (pdf).

V Tišnově dne 1. 10. 2019

