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Oběžník elektronizace
Kalendář akcí
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PROSINEC

11. 2. 2020
Workshop – E-ZAK SMART / Praha
11. 3. 2020
Produktová konference QCM / Praha
20. – 21. 4. 2020
Konference ISSS – vystavovatel / Hradec Králové
24. – 26. 5. 2020
Jarní seminář STMOÚ – partner / Dolní Morava

§

Chystá se novela zákona
o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje novelu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle dostupných
informací by se mělo jednat o technickou novelu nikoliv zásadního
rozsahu, jejíž cílem by mělo být upřesnění sporných ustanovení. To by
mělo mít za následek stabilnější právní prostředí pro zadavatele
i dodavatele. Text návrhu bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení pravděpodobně již letos v prosinci či v lednu příštího roku.
Pokud bude novela vyžadovat zásahy do našich elektronických
nástrojů E-ZAK a PVU, budou změny řešeny v rámci legislativního
update. Změny dle novely zahrneme i do přípravy nových kurzů.

?

Víte že...
… na PVU najdete novou aplikaci WebPodatelna?
Je ideální pro jednoduchá autorizovaná podání
dokumentů na váš úřad!

Aplikace Veřejné zakázky
na Google Play i App Store
Chcete mít po ruce všechny informace o aktuálních veřejných zakázkách v České republice? S naší aplikaci Veřejné zakázky je to možné!
Mějte přehled o elektronických zakázkách a stáhněte si aplikaci ještě
dnes.

E-ZAK Smart – nový nástroj
pro menší zadavatele
Na trhu elektronických nástrojů se objevila horká novinka! Představujeme nový systém E-ZAK Smart.
E-ZAK Smart je nový multizákaznický portálový systém, vybudovaný
nad nejmodernější verzí oblíbeného elektronického nástroje E-ZAK 5.
Jedná se o plnohodnotný certifikovaný nástroj na administraci
veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., a je určen pro malé
a střední zadavatele, kterým již nestačí možnosti Portálu pro vhodné
uveřejnění, ale nepožadují individuální řešení založené na plnohodnotném nástroji E-ZAK.
Zadavatelům přináší E-ZAK Smart všechny základní zadávací postupy,
kompletně implementovanou elektronickou komunikaci a mnoho
funkcí „velkých“ elektronických nástrojů, ale hlavně díky agresivní
cenové strategii i podmínky, které jsou na trhu unikátní. Pro dodavatele je k dispozici napojení E-ZAK Smart na centrální databázi dodavatelů, která umožní práci v libovolném propojeném nástroji s jednou
jedinou registrací.
Tento nástroj si můžete pořídit na Portálu pro vhodné uveřejnění
již od listopadu 2019. Bližší informace o funkcích a službách najdete
v ceníku PVU.

Druhý ročník produktové
konference QCM je na dosah
Letos v březnu se konala historicky první produktová konference
QCM, která do posledního místečka zaplnila konferenční sál hotelu
Occidental a vyvolala mnoho pozitivních ohlasů. A protože nám
záleží na tom, aby naši zákazníci byli v oblasti novinek ve veřejných
zakázkách vždy o krok napřed, chystáme pro vás druhý ročník.
Poznamenejte si událost, kterou si nesmíte nechat ujít – středa
11. března 2020, hotel Occidental Praha.
Seznámíme vás s novinkami v našich elektronických nástrojích,
plánovanými kurzy, novými produkty i se zajímavostmi z oblasti
veřejných zakázek. A co by to bylo za akci QCM bez výborného
občerstvení?
Konkrétní témata budeme postupně doplňovat, sledovat je můžete
na webu QCM školení.
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Velká zakázková revoluce
byla zahájena
Ve čtvrtek 7. 11. byla v konferenčním centru Vavruška zahájena Velká
říjnová zakázková revoluce. „Revolucionáři“ Ing. Jan Hrádek
a Ing. David Horký, MBA publiku nastínili prostřednictvím živého
obrazu situaci ve veřejných zakázkách. Dodavatelé se leckdy těžko
dostávají k zakázkám, zadavatelé občas marně čekají na nabídky.
Ale QCM a Tendersystems přinášejí řešení.
Seznámili publikum jak s platformou FEN, její historií i okolnostmi
jejího vzniku, tak s Centrální databází dodavatelů (CDD), modulem,
který sjednocuje dodavatelské účty z připojených elektronických
nástrojů. Dále se hovořilo o budoucnosti ve Spojených nástrojích
elektronických. Publikum bylo také seznámeno s aplikací Veřejné
zakázky, která je dostupná na App Store i Google Play.
Děkujeme, že jste s námi zahájili zakázkovou revoluci, zajímali
se a vytvořili neopakovatelnou revoluční atmosféru. Všechny prezentace z akce najdete zde.

IT

Až třicet nových e-formulářů
a Web Podatelna na PVU

Elektronické formuláře e-forms zajišťují elektronickou komunikaci pro
občany a úřady. Na Portálu pro vhodné uveřejnění jsou zdarma
k dispozici tři. Nyní jich ale můžete mít mnohem víc!
Prostřednictvím ceníku PVU si lze od listopadu objednat balíček
E-FORMS 3+7 a s ním až deset nových formulářů. Další e-forms
budou brzy následovat. Největší balíček jich bude obsahovat až třicet.
Patří mezi ně např. Žádost – pořádání sportovní nebo kulturní akce,
Poplatek za psa, Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce
v lese a mnoho dalších.
Nejžhavější novinkou v elektronických formulářích je pak aplikace
Web Podatelna. Ta občanům zajistí jednoduché autorizované podání
dokumentů na váš úřad. Jeho součástí je i potvrzení o doručení, které
uživateli přijde na email. Pomocí Webové podatelny zpřístupníte
občanům váš úřad v souladu s požadavky Digitální ústavy.

S naším novým zpravodajským
webem budete v obraze
Skvělá zpráva pro zadavatele, dodavatele a všechny, které zajímá dění
v oblasti veřejných zakázek. Místo, na kterém najdete všechny novinky
a informace ze světa veřejných zakázek, bude již brzy k dispozici.
Připravujeme totiž nový zpravodajský portál!
Nový web s novinkami ze světa zakázek bude spuštěn na začátku
ledna na adrese elektronizace-zakazek.cz.

§

Novely zákonů si žádají
nová školení
Rozšiřujeme naši už tak pestrou nabídku kurzů. Od začátku příštího
roku se můžete těšit na nová školení nejen na veřejné zakázky, ale také
na workshopy z IT oblasti i právní školení!
A o co konkrétně půjde? Shrnuli jsme pro vás ty nejdůležitější novinky,
které přinášejí Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací,
Novela zákona o DPH 2020 a GDPR v personalistice a monitoring
zaměstnanců.
Velkou novinkou je pak Workshop E-ZAK SMART, který vyškolí
zadavatele v práci s tímto novým nástrojem. Další speciální školení,
která by zadavatele měla zajímat, jsou Zákon o registru smluv
a GDPR od 1. 11. 2019, Novela zákona o finanční kontrole od
1. 1. 2020 a také akreditovaný kurz Veřejné zakázky a dotace
speciálně pro obce, městyse a města.
Pro dodavatele chystáme školení Výzkum a vývoj – novinky
a přístup finanční správy a Zákon o veřejných zakázkách EXLUZIVNĚ
pro DODAVATELE.
Od ledna 2020 otevíráme i úplně nové workshopy z oblasti IT, např.
MS Excel pro začátečníky i pokročilé či SQL pro testery.

Unie administrátorů
veřejných zakázek

Oblast zadávání veřejných zakázek se může občas jevit jako značně
komplikovaná. Navíc podnikání v oboru administrace veřejných
zakázek není zásadním způsobem regulováno. Proto vznikla
Unie administrátorů veřejných zakázek, a my jsme jedním
ze zakládajících členů.
Jedná se o zapsaný spolek subjektů, které se zabývají administrací
veřejných zakázek. Společným cílem je neustále zlepšovat a profesionalizovat oblast zadávání veřejných zakázek a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb administrátorů veřejných zakázek. Dalšími členy asociace
kromě QCM, s.r.o. jsou společnosti Public Market Advisory s.r.o., HAVEL
& PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a Compet Consult s.r.o.
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