
 

INFORMACE K DYNAMICKÉMU NÁKUPNÍMU SYSTÉMU 
(DNS) PRO DODAVATELE 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
� Dynamický nákupní systém (DNS) je plně elektronický systém veřejných nákupů, který slouží 

k pořizování běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. 

� Charakteristickým rysem DNS je jeho plná elektronizace, tzn., že jak proces zavádění DNS, tak 
samotné zadávání veřejných zakázek v již zavedeném DNS se děje v elektronickém nástroji. 
Podrobnosti k elektronickému nástroji viz dále. 

� Zadávání veřejných zakázek v DNS má dvě fáze: 

o 1. fáze – zavedení DNS formou tzv. užšího řízení, 

o 2. fáze – zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle pravidel tohoto systému. 

� Dynamický nákupní systém je systémem otevřeným, tzn., že dodavatel může podat žádost o účast 
po celou dobu jeho trvání. 

� Předmět plnění je podrobně specifikován (co do množství, rozsahu a kvality) až v dílčích 
veřejných zakázkách – přesné konkrétní plnění nemusí být a zpravidla ani není při zavádění DNS  
(1. fáze) známo a dodavatel se nemusí k žádnému konkrétnímu plnění při podání žádosti o účast 
vázat. 

� Dynamický nákupní systém může být rozdělen do tzv. kategorií, které jsou objektivně vymezeny 
podle předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu. 

� Dynamické nákupní systémy Lesů ČR jsou zaváděny a provozovány prostřednictvím 
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“). Elektronický 
nástroj je dostupný na https://zakazky.lesycr.cz. 

� Veškeré úkony jsou v DNS prováděny elektronicky prostřednictvím uvedeného 
elektronického nástroje. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ DODAVATELE 

� Pro přihlášení (vstup) do elektronického nástroje je nutná předchozí bezplatná dokončená 
registrace dodavatele v elektronickém nástroji. 

�  Pro práci s elektronickým nástrojem je nutné mít k dispozici připojení k internetu, nainstalovaný 
internetový prohlížeč Internet Explorer verze 8.0 a novější, Firefox 3.0 a novější, 
Chrom/Chromium 4.0 a novější, Opera 10.0 a novější nebo Safari 4.0 a novější, dále aktuální 
verze softwaru Java (ke stažení a instalaci zdarma na http://java.com/en/download/index.jsp). 

� Je možné provést „Test nastavení prohlížení a systému“, který je k dispozici na hlavní stránce 
elektronického nástroje – není nutné přihlášení do systému. PROVEDENÍ TESTU 
DOPORUČUJEME! 



 

� Manuál k elektronickému nástroji je k dispozici ke stažení na hlavní stránce elektronického 
nástroje – rovněž dostupný bez nutnosti přihlášení. 

� Dodavatel musí disponovat uznávaným elektronickým podpisem1, kterým musí být podepsány 
určité elektronické úkony, resp. datové zprávy, zejména žádost o účast, v rámci které je 
prokazováno splnění kvalifikace a každá nabídka na plnění konkrétní veřejné zakázky zadávané 
v zavedeném DNS. 

� V souvislosti s registrací dodavatele v elektronickém nástroji, podáním žádosti o účast či podáním 
nabídky v zavedeném DNS není požadována žádná úplata za použití elektronického nástroje. 

ZAŘAZENÍ DODAVATELE DO ZAVEDENÉHO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU 

� Dodavatel má možnost účastnit se DNS podáním své žádosti o účast, a to kdykoliv po celou dobu 
trvání DNS. 

� Informace potřebné ke zpracování a podání žádosti o účast jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, 
která je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.lesycr.cz/dns_index.html. 

� Žádost o účast obsahuje údaje rozhodné pro posouzení, zda dodavatel splňuje podmínky pro 
zařazení do DNS. Smyslem žádosti o účast je především prokázání splnění kvalifikace dodavatele 
pro jeho další účast v dílčích veřejných zakázkách vyhlášených v DNS. Zařazení do DNS je 
předpokladem účasti dodavatele v následujících dílčích veřejných zakázkách. 

� Žádost o účast musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele (např. statutárním 
orgánem, osobou zmocněnou k zastupování dodavatele v souladu s pravidly pro zastupování 
dodavatele). 

� Žádost o účast nesplňující požadavky zadavatele na formu (např. žádost o účast nebude 
podepsána a opatřena uznávaných elektronickým podpisem) či na obsah, bude odmítnuta a 
nebude zařazena do DNS. 

� Dodavatel může žádost o účast podávat opakovaně, je-li žádost o účast zadavatelem odmítnuta. 

� Je-li DNS rozděleno do kategorií, dodavatel podává žádost o účast do jím vybraných kategorií. 
Každá kategorie může mít stanoveny vlastní podmínky pro zařazení žádosti o účast do příslušné 
kategorie DNS. 

� Není požadováno poskytnutí jistoty dle § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU 

� Zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do DNS výzvu k podání nabídky v prostředí 
elektronického nástroje. Součástí výzvy budou obchodní podmínky ve formě příslušného návrhu 
smlouvy. 

                                                             
1 Dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručení elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. 



 

� Dodavatelé na základě této výzvy podávají své nabídky již na konkrétní plnění, a to výhradně 
v elektronické podobě cestou elektronického nástroje. Součástí nabídky bude nabídková cena a 
další údaje rozhodné pro hodnocení nabídek. Kvalifikaci již dodavatel v této fázi 
neprokazuje. 

� Lhůta pro podání nabídek činí min. 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání 
nabídky. 

 

 

 
 


