Pokud se vám podařilo zaregistrovat se do Národního elektronického nástroje jako dodavatel, máte
právo podávat nabídky nejen v zadávacích a výběrových řízení, ale současně se můžete zaregistrovat
do Dynamických nákupních systémů (DNS), které jsou aktivní.
1. Začněte tak, že nejprve se dostanete do modulu DNS. K seznamu modulů se dostaneme přes
uvedená tlačítka (obě zvýrazněná tlačítka vás dostanou na stejnou stránku):

2. Výše uvedené tlačítko vás dostane do jednotlivých modulů. Vyberte Dynamické nákupní
systémy:

3. Následně se dostanete do modulu všech DNS a zde vyberte ten, o který máte zájem, tedy
nejprve přes tři tečky nad sebou aktivujte fulltextové vyhledávání v názvu 1 a do vyhledávání
zadejte část textu. V našem případě např. „platební“. Modrým tlačítkem pusťte filtr:

4. NEN vyhledá naše DNS. Do DNS se dostanete přes symbol „i“ v kroužku:

5. V DNS pak podáte žádost o účast kliknutím na příslušné tlačítko:

6. Po kliknutí po vás bude NEN chtít heslo. Heslo však slouží pouze pro návrat k rozdělané
nabídce. Osvědčilo se mi heslo „aaa“, které nezapomínám a rychle se píše
, stiskněte
„OK“.

7. Jste ve formuláři pro vytvoření žádosti o účast. Do formuláře prosím přetáhněte všechny

potřebné soubory (viz zadávací dokumentace dostupná z webové stránky:
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00032360

Případně lze přes tlačítko „NOVÝ“ vybrat potřebné soubory z PC.

8. Po nahrání všech souborů doporučuji uložit:

9. A po uložení odeslat tlačítkem „ODESLAT“. Fakultativně pro IT specialisty lze i „PODEPSAT a
ODESLAT“, nicméně je to naprosto zbytečné, skutečně postačí jen „ODESLAT“:

10. V následujícím kroku netřeba vymýšlet, postačí jen potvrdit „ŠIFROVAT“. Nedoporučuji
pouštět se do větších akcí a vybírat jiné certifikáty. Ten správný je defaultně přednastavený,
tedy situaci nelze vylepšit…:

11. Správnost postupu bude korunována následujícím konstatováním:

Tímto byla vaše žádost o účast řádně odeslána a prosím vyčkejte na další instrukce od nás. Děkujeme
za váš spolupracovat s námi
Pěkný den
platebnibrany@mvcr.cz

