
Rejestracja w dynamicznym systemie zakupów LCR, złożenie wniosku o udział i oferty 
Nie wymaga podpisu elektronicznego wykonawcy 
 

1. etap – rejestracja wstępna 
 
Wykonawca przesyła na e-mail zakazky@lesycr.cz następujące dane: 

 
e-mail wykonawcy: xxxxx@xxxxx.xx 
  
Osoba fizyczna lub osoba prawna: 
Imię i nazwisko / Nazwa firmy: xxxxxxxx 
Adres: xxxxxxxxxx 
Nr id.: xxxxxxx 
 

2. etap – zamawiający (LCR) wykonuje wstępną rejestrację wykonawcy. Wykonawca czeka na e-mail z łączem, które umożliwia dokończenie rejestracji. 
 

3. etap – wykonawca otrzymuje e-mail z systemu zamówień E-ZAK. 
 
Przykładowa wiadomość e-mail: 
 

 
Po kliknięciu aktywnego łącza zamieszczonego w wiadomości wykonawca przejdzie do kolejnych etapów mających na celu dokończenia rejestracji. Uwaga: 
wnioski o udział można składać wyłącznie po dokończeniu rejestracji. 

mailto:zakazky@lesycr.cz
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Należy skontrolować dane i 
uzupełnić brakujące informacje: 

- Adres pocztowy do doręczeń 

przesyłek listowych, o ile 

różni się od adresu siedziby 

Zaznaczyć to pole, jeżeli osoba 
kontaktowa i osoba wykonawcy są 
tożsame. 



 
 

 
 

Tu NALEŻY wprowadzić dane do 
logowania wykonawcy umożliwiające 
dostęp do narzędzia elektronicznego. 

Kliknij „Kontynuuj rejestrację”. 



 

 
 

Sprawdź wprowadzone dane. 

Kliknij „Wyślij bez 
podpisu”. 



 
4. etap – złożenie wniosku o udział (najlepiej w powiązaniu z właściwą izbą handlową danego kraju, która w razie potrzeby może udzielić wykonawcy 

pomocy w języku czeskim). Wykonawcy muszą przedstawić dokumenty kwalifikacyjne na potwierdzenie następujących okoliczności: 

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przetargu wykonawca w kraju swojej siedziby nie został prawomocnie skazany za przestępstwo (wyroki 

zatarte nie są brane pod uwagę). Jeżeli wyciąg z rejestru karnego jest pusty, nie trzeba wymieniać konkretnych przestępstw.  

Powyższy warunek dotyczy zarówno osoby prawnej (spółki), jak i każdego członka organów statutowych tejże osoby prawnej. Jeżeli zgodnie z 

właściwym prawem tego typu zaświadczenie nie jest wydawane, osoba może w jego miejsce złożyć stosowne oświadczenie. 

b) wykonawca nie ma w Czechach lub w kraju swojej  siedziby żadnej niespłaconej należności podatkowej w ewidencji urzędu skarbowego (chodzi o każdy 

rodzaj podatku, w tym akcyzę), 

aby potwierdzić spełnienie wymogów w myśl lit. b) w odniesieniu do Republiki Czeskiej należy  przedstawić  

1. zaświadczenie z urzędu skarbowego (zaświadczenie wydaje Urząd Skarbowy m.st. Pragi – Finanční úřad pro hlavní město Prahu) oraz 

2. oświadczenie dotyczące akcyzy; 

c) wykonawca nie zalega w Czechach ani w kraju swojej siedziby z zapłatą składki ubezpieczenia albo kary z tytułu niedopłaty składki na publiczne 

ubezpieczenie zdrowotne, 

aby potwierdzić spełnienie wymogów w myśl lit. c) w odniesieniu do Republiki Czeskiej należy  przedstawić stosowne oświadczenie; 

d) wykonawca nie zalega w Czechach ani w kraju swojej siedziby z zapłatą składki ubezpieczenia albo kary z tytułu niedopłaty składki na ubezpieczenie 

społeczne i składki na państwowy fundusz pracy, 

na potwierdzenie spełnienia wymogów w myśl punktu d) w odniesieniu do Republiki Czeskiej należy przedstawić zaświadczenie z odpowiedniej placówki 

zakładu ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie wydaje Praski Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Pražská správa sociálního zabezpečení); 

e) w odniesieniu do kraju siedziby wykonawca przedstawia zaświadczenia na potwierdzenie następujących okoliczności: 

- nie jest w likwidacji, 

- nie wydano w stosunku do niego decyzji o upadłości, 

- nie powołano w stosunku do niego zarządu przymusowego,   



- nie znajduje się w żadnej tego typu sytuacji w myśl prawa kraju siedziby wykonawcy. 

f) Jeżeli w kraju siedziby przepisy prawne wymagają posiadania uprawnień do wykonywania danego zawodu lub czynności, wykonawca przedstawi 

dokument na potwierdzenie posiadania właściwych kwalifikacji zawodowych (odpowiednik wyciągu z rejestru przedsiębiorców w Czechach). Jeżeli nie 

jest to wymagane przez przepisy prawa w kraju siedziby wykonawcy, wykonawca złoży oświadczenie, które będzie informować o tym, że przepisy prawa 

w kraju jego siedziby nie wymagają posiadania tego typu zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, a zatem wykonawca obiektywnie nie ma 

możliwości przedłożenia tego dokumentu zamawiającemu. 

Dokumenty składane w odniesieniu do kraju siedziby wykonawcy muszą być zgodne z przepisami prawa kraju siedziby. Jeżeli zgodnie z przepisami 

prawa kraju siedziby wykonawcy dane kwalifikacje są potwierdzane na podstawie dokumentu wydawanego przez organ administracji publicznej tego 

kraju lub inną osobę prawną, konieczne jest przedstawienie takiego dokumentu w odniesieniu do kraju siedziby wykonawcy. Jeżeli np. na potwierdzenie 

niezalegania przez wykonawcę z podatkami przepisy prawa kraju jego siedziby wymagają przedstawienia zaświadczenia organu administracji publicznej 

o braku niedopłaty akcyzy, wówczas oświadczenie wykonawcy w tym zakresie jest niewystarczające. W odniesieniu do Republiki Czeskiej wystarcza 

podpisane oświadczenie wykonawcy. Wykonawca będzie postępować w odniesieniu do kraju swojej siedziby zgodnie z przepisami prawa swojego kraju.  

 
 
Urząd Skarbowy 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach należy przesłać do Pragi, ul. Štěpánská 619/28, Praha 1, 111 21 (w porozumieniu z panią 
Dvorską – wew. 1231) lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. 
Wniosek należy opatrzyć znaczkiem skarbowym o wartości 100 CZK i załączyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z kraju siedziby firmy wraz z tłumaczeniem 
na język czeski. 
We wniosku należy umieścić uzasadnienie (zamówienie publiczne), osobę kontaktową w razie pytań (tel., e-mail) i preferowany sposób doręczenia 
zaświadczenia wnioskodawcy (elektroniczna skrzynka podawcza, poczta, odbiór osobisty). 
 
Czeski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ČSSZ) 
Wniosek należy przesłać na adres Trojská 1997/13a, Praha 8, 182 00. 
Bez opłat. Elementy wniosku takie jak w przypadku wniosku do urzędu skarbowego. 
 
 

5. etap – jeżeli wykonawca zdobył wszystkie wymagane dokumenty wymienione w etapie 4, zestawi je po kolei w jednym pliku w formacie PDF. 
6. etap – wykonawca przechodzi do złożenia wniosku o dostęp do korzystania z elektronicznego narzędzia e-zak, tj. loguje się z użyciem swoich danych 

do logowania pod następującym łączem: 



https://zakazky.lesycr.cz/dns_index.html 
 

https://zakazky.lesycr.cz/dns_index.html


 
Wykonawca loguje się 
do elektronicznego 
narzędzia, wypełniając 
te pola. 



 
ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIAŁ 
 

Lista wszystkich 
wprowadzanych lub 
wprowadzonych 
zamówień DSZ 
(dynamicznego 
systemu zakupów). 

Kliknij nazwę DSZ, którym 
wykonawca jest 
zainteresowany. 



WNIOSEK O WYJAŚNIENIA LUB UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, ZMIANY W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 
 

Wysyłanie wniosku o 
wyjaśnienia do 
dokumentacji 
przetargowej. 

Po kliknięciu – 
dokumentacja 
przetargowa jest 
dostępna do pobrania. 



 

 
 

WYŚLIJ WNIOSEK O 
UDZIAŁ 



 

...kliknij „Uruchom 
tym razem”. 

Jeżeli trwa 
„wczytywanie i 
uruchamianie apletu 
szyfrującego”... 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Tutaj można wpisać 
wiadomość. 

Tutaj zostaną wczytane 
poszczególne załączniki 
(oświadczenie, wniosek o 
zakwalifikowanie do DSZ, tj. 
załączniki nr 1 i 2 
dokumentacji przetargowej, 
zaświadczenia o 
kwalifikacjach 
podstawowych i 
zawodowych). 
Lista dokumentów znajduje 
się w oddzielnym 
dokumencie, który można 
przekazać wykonawcom. 



 

 
 

Przycisk „Wybierz” 
otwiera okno, w 
którym można 
wybrać potrzebne 
załączniki. 



 

 
 

Jeżeli wykonawca nie 
dysponuje podpisem 
elektronicznym lub nie 
chce podpisać oferty 
podpisem 
elektronicznym, należy 
wcisnąć „Pomiń podpis 
elektroniczny”. 



 

 
 

Kontrola wysłanego 
wniosku o udział po 
kliknięciu „+” przy 
Wysłanym wniosku o 
dopuszczenie do DSZ 
(dynamiczny system 
zakupów). 



 
 
Wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego o zakwalifikowaniu do DSZ poprzez narzędzie elektroniczne. Od tego momentu na wskazany 
adres e-mail będą wysyłane informacje o ogłoszonych zaproszeniach do składania ofert (należy wcześniej zaznaczyć tę usługę w narzędziu elektronicznym). 


