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. 6
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. 6 Z 7. 12. 2019:
Prosím o telefonický kontakt vzhledem k technickým potížím s EZAK.
ODPOVĚĎ NA DOTAZ:
Telefonický kontakt - EZAK: 538 702 719
Více na https://www.ezak.cz/kontakt
Kontakt byl uveden v soutěžních podkladech – Příloha P20 - Elektronické podání části soutěžního návrhu:
Citace z přílohy P20
Pomoc při registraci a technických problémech
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou
dostupné na: https://zakazky.tisnov.cz/manual.html. Kontaktní údaje na podporu elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné
také na webových stránkách jeho provozovatele (odkaz: http://www.ezak.cz/). V případě potřeby ohledně pomoci s registrací,
vložením nabídky aj. je možné se obrátit na telefonickou podporu E-ZAKu na telefonním čísle 538 702 719.
Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče a systému a test odeslání
nabídky zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit
zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek.
Včasné odevzdání
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, nemohu být posuzovány.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož
i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel (účastník soutěže o návrh).

Veškeré informace k tomuto dotazu byly uveřejněny při vyhlášení soutěže dne 23. 9. 2019 jako součást soutěžních
podkladů a dovysvětlení nemá vliv na lhůtu pro odevzdání návrhu.
V Tišnově dne 10. 12. 2019

