Vysvětlení zadávacích podmínek č.3
k veřejné zakázce malého rozsahu
Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 61989100
zastoupená: prof. Ing. Pavlem Brandštetterem, CSc. – děkanem FEI
Veřejná zakázka

Výukový modul magnetické rezonance

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s výzvou k podání nabídky obdržel dne dne 20.8.
2019 prostřednictvím chatu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:
Naše společnost se chce zúčastnit výběrového řízení č. 316. "Zobrazovací zařízení magnetické
rezonance"
Právě jsem si uvědomil, že k předkládání dokumentů je třeba použít kvalifikovaný elektronický podpis.
Je možné účastnit se nabídkového řízení, aniž by takové bylo, nebo předložit dokumenty v tištěné
podobě klasickou poštou?
Děkuji předem.

Odpověď na dotaz č. 1:
Způsob podání nabídky je možné pouze v elektronické podobě pomocí elektronického nástoje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.vsb.cz/ , není možné podat nabídku v listinné podobě.
Zadavatel nepožaduje u dodadavatelů při podání nabídky kvalifikovaný elektronický podpis.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce
na adrese: https://zakazky.vsb.cz/manual.html.
Technická podpora provozovatele elektronického nástroje E-ZAK - tel.: +420 538 702 719, e-mail:
podpora@ezak.cz, web: https://www.ezak.cz/.
V Ostravě dne 22. 8. 2019
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Explanation of the terms and conditions no.3
to a small-scale public order
The contracting authority:

VŠB – Technical University of Ostrava
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
contracting authority’s seat 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
Company registration number: 61989100
Represented by: prof. Ing. Pavlem Brandštetterem, CSc. – děkanem FEI

The Public Contract

The educational Magnetic resonance imaging device

The contracting authority received the invitation to public contract on 20.8. 2019 through the chat
inquiry supplier related to the public contract in question.

Question no.1:
Our company wants to take part in the tender no. 316. "Magnetic resonance imaging device".
I just realized the need to use a qualified electronic signature to submit the documents. Is it possible to
take part in the tender without having such or to submit the documents in hard copy by traditional mail?
Thank you in advance.

Answering a question no. 1:
The method of submitting the bid is only possible in electronic form using the E-ZAK the electronic
tool available at https://zakazky.vsb.cz/ , it is not possible to submit a bid in paper form.
The contracting authority does not require qualified suppliers to submit a qualified electronic signature.
All conditions and information related to the electronic instrument are available in the user handbook at
the following address: https://zakazky.vsb.cz/manual.html
Technical support of the operator of electronic instrument E-ZAK - tel.: +420 538 702 719, email:
podpora@ezak.cz, web: https://www.ezak.cz/.
In Ostrava, 22.8.2019

VŠB – Technical University of Ostrava

