
Step 1 - Go to Tender Arena website and select JSEM DODAVATEL, PODÁVÁM NABÍDKY
Step 2 - Select language CZ/EN and click the button REGISTRATION OF CONTRACTOR
Step 3 - Fill in the details
Step 4 - at LEGAL FORM line - in case you are a company, choose ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (SPOLEČNOST), in case you are 
applying as an individual person, select ZAHRANIČNÍ FYZICKÁ OSOBA

Please note that the person who will be registered will be the one with whom the contract will be signed, if you are a company, 
all responsibility will lay with the company. If you are an individual person, the contract will be signed with you so all matters, like 
insurance, sanctions etc. will be on the specific person.

Step 5 – Fill all requested information, NIPEZ codes are not necessary, please fill your e-mail and REGISTER
Step 6 – You will receive an e-mail (see below), please click the link VYTVOŘIT ADMINISTRÁTORA
Step 7 – Fill login password and personal and contact details of the Contractor Account Administrator
Step 8 – You will get confirmation that ADMINISTRATOR is created 
Step 9 – Go to FEN page and log in with your username and password 
Step 10 – So far it‘s been easy, now we go back to analog! If you have a digital signature, please follow the procedure of the 
digital signature, if you do not have any digital signature or it does not work (which is a common experience) you can use 
regular postal service
Step 11 – Send following documents by regular mail on the address:

Spojené nástroje elektronické s.r.o. 
Nad Radním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
Czech Republic 

Documents:

1 - Registration of your company, which will confirm that the company is registered with the court of law in your country. If you are 
an individual person, you can send a copy of your id or passport.
2 - You will also need to download the Application, fill it and have it signed by a representative of the company.

Within a few days you will receive a confirmation e-mail that your registration has been competed. We wish you good luck!



Krok 1- Jděte na webové stránky Tender Arena a vyberte JSEM DODAVATEL, PODÁVÁM NABÍDKY
Krok 2- Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko REGISTRACE DODAVATELE
Krok 3 - Vyplňte údaje
Krok 4 - U řádku PRÁVNÍ FORMA – pokud jste společnost, vyberte ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (SPOLEČNOST), pokud se hlásíte jako 
fyzická osoba, vyberte ZAHRANIČNÍ FYZICKÁ OSOBA

Vezměte prosím na vědomí, že osoba - subjekt, která se registruje, bude ta, s níž bude podepsána smlouva, v případě, že jste 
společností, veškerá odpovědnost bude na společnosti. V případě, že jste fyzickou osobou, bude smlouva podepsána s vámi, takže 
veškeré záležitosti, jako je pojištění, sankce atd. budou na konkrétní osobě.

Krok 5 - vyplňte všechny požadované informace, NIPEZ kódy nejsou nutné, vyplňte také e-mail a klikněte na REGISTROVAT
Krok 6 – Obdržíte e-mail (níže), klikněte na odkaz VYTVOŘIT ADMINISTRÁTORA 
Krok 7 – Vyplňte heslo pro přihlášení a osobní a kontaktní údaje ve SPRÁVĚ ÚČTU
Krok 8 – Obdržíte potvrzení o vytvoření ADMINISTRÁTORA 
Krok 9 – Jděte na webovou stránku FEN a přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem 
Krok 10 – Zatím to bylo jednoduché, nyní se vrátíme do analogového prostředí! Pokud máte elektronický podpis, prosím 
následujte postup digitálního podpisu, pokud elektronický podpis nemáte nebo váš postup s ním nefunguje (což je častá 
zkušenost), můžete použít běžnou poštu:
Krok 11 – Bežnou poštou pošlete na tuto adresu následující dokumenty:

Spojené nástroje elektronické s.r.o. 
Nad Radním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
Czech Republic

Dokumenty:

1  - Registraci vaší společnosti, která bude potvrzením, že je společnost registrovaná u soudu. Pokud jste fyzická osoba, můžete 
zaslat kopii Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu.
2 - Budete také muset žádost stáhnout, vyplnit a nechat podepsat zástupcem společnosti.

Během několika dní obdržíte potvrzovací e-mail, že vaše registrace byla dokončena. Přejeme vám hodně štěstí!



Step 1 - Go to Tender Arena website and select JSEM DODAVATEL, PODÁVÁM NABÍDKY
Krok 1- Jděte na webové stránky Tender Arena a vyberte JSEM DODAVATEL, PODÁVÁM NABÍDKY

Step 2 - Select language CZ/EN and click the button REGISTRATION OF CONTRACTOR
Krok 2- Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko REGISTRACE DODAVATELE



Step 3 - Fill in the details
Krok 3 - Vyplňte údaje

Step 4 - at LEGAL FORM line - in case you are a company, choose ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (SPOLEČNOST), in case you are applying as an 
individual, select ZAHRANIČNÍ FYZICKÁ OSOBA
Please note that the person who will be registered will be the one with whom the contract will be signed, if you are a company, all responsibility will lay 
with the company. If you are an individual person, the contract will be signed with you so all matters, like insurance, sanctions etc. will be on the specific 
person.

Krok 4 - U řádku PRÁVNÍ FORMA – pokud jste společnost, vyberte ZAHRANIČNÍ SUBJEKT (SPOLEČNOST), pokud se hlásíte jako fyzická 
osoba, vyberte ZAHRANIČNÍ FYZICKÁ OSOBA
Vezměte prosím na vědomí, že osoba - subjekt, která se registruje, bude ta, s níž bude podepsána smlouva, v případě, že jste společností, veškerá 
odpovědnost bude na společnosti. V případě, že jste fyzickou osobou, bude smlouva podepsána s vámi, takže veškeré záležitosti, jako je pojištění, sankce 
atd. budou na konkrétní osobě.

Step 5 – Fill all requested information, NIPEZ codes are not necessary, please fill your e-mail and REGISTER
Krok 5 - vyplňte všechny požadované informace, NIPEZ kódy nejsou nutné, vyplňte také e-mail a klikněte na REGISTROVAT



Step 6 – You will receive an e-mail (see below), please click the link VYTVOŘIT ADMINISTRÁTORA
Krok 6 – Obdržíte e-mail (níže), klikněte na odkaz VYTVOŘIT ADMINISTRÁTORA 



Step 7 – Fill login password and personal and contact details of the Contractor Account Administrator
Krok 7 – Vyplňte heslo pro přihlášení a osobní a kontaktní údaje ve SPRÁVĚ ÚČTU

Step 8 – You will get confirmation that ADMINISTRATOR is created 
Krok 8 – Obdržíte potvrzení o vytvoření ADMINISTRÁTORA 



Step 9 – Go to FEN page and log in with your username and password 
Krok 9 – Jděte na webovou stránku FEN a přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem 

Step 10 – So far it‘s been easy, now we go back to analog! If you have a digital signature, please follow the procedure of the digital 
signature, if you do not have any digital signature or it does not work (which is a common experience) you can use regular postal 
service
Krok 10 – Zatím to bylo jednoduché, nyní se vrátíme do analogového prostředí! Pokud máte elektronický podpis, prosím následujte 
postup digitálního podpisu, pokud elektronický podpis nemáte nebo váš postup s ním nefunguje (což je častá zkušenost), můžete použít 
běžnou poštu:



Step 10 – So far it‘s been easy, now we go back to analog! If you have a digital signature, please follow the procedure of the 
digital signature, if you do not have any digital signature or it does not work (which is a common experience) you can use regular 
postal service (Off-System)
Krok 10 – Zatím to bylo jednoduché, nyní se vrátíme do analogového prostředí! Pokud máte elektronický podpis, prosím následujte 
postup digitálního podpisu, pokud elektronický podpis nemáte nebo váš postup s ním nefunguje (což je častá zkušenost), můžete 
použít běžnou poštu (Off-System):

Step 11 – Send following documents by regular mail on the address:

Spojené nástroje elektronické s.r.o. 
Nad Radním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
Czech Republic 

Documents:

1 - Registration of your company, which will confirm that the company is registered with the court of law in your country. If you are an individual 
person, you can send a copy of your id or passport.
2 - You will also need to download the Application, fill it and have it signed by a representative of the company.

Krok 11 – Bežnou poštou pošlete na tuto adresu následující dokumenty:

Spojené nástroje elektronické s.r.o. 
Nad Radním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
Czech Republic

Dokumenty:
1  - Registraci vaší společnosti, která bude potvrzením, že je společnost registrovaná u soudu. Pokud jste fyzická osoba, můžete zaslat kopii Vašeho 
občanského průkazu nebo cestovního pasu.
2 - Budete také muset žádost stáhnout, vyplnit a nechat podepsat zástupcem společnosti.



Within a few days you will receive a confirmation e-mail that your registration has been competed. We wish you good luck!
If any problem please contect in working hour hotline
+420 515 917 947 (Registrace a Centrální databáze dodavatelů)
or send them email
podpora@fen.cz

Během několika dní obdržíte potvrzovací e-mail, že vaše registrace byla dokončena. Přejeme vám hodně štěstí!
V případě jakýchkoliv potíží prosím kontaktujte linku
+420 515 917 947 (Registrace a Centrální databáze dodavatelů)
anebo email: 
podpora@fen.cz


