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Oběžník elektronizace
Webináře

4. 3. 2021
Aktuální rozhodovací praxe ÚOHS / Online
26. 3. 2021
Veřejné zakázky - zadávání VZMR A ZPŘ / Online
31. 3. 2021
Zásady odpovědného veřejného zadávání / Online
7. 4. 2021
Veřejné zakázky na Slovensku v roce 2021 / Online

Portál Dodavatele – ještě lepší
vyhledávání veřejných zakázek
V listopadu loňského roku jsme představili nový Portál Dodavatele,
který agreguje všechny veřejné zakázky na jednom místě, umožňuje
jejich vyhledávání a upozorňování na ty vhodné. Nadále pracujeme na
vývoji tohoto portálu, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější. Zapracovali
jsme zejména na pokročilém vyhledávání veřejných zakázek, které je nyní
prakticky rozdělené na klíčová slova, informace o zadavateli, informace o
zakázce, termíny a ostatní. Vyhledávání nabízí širokou škálu parametrů
včetně nově přepracovaných CPV kódů. Novinkou je také možnost
použít pro vyhledávání již vytvořené filtry – kritéria zakázky tak lze
vyplnit jedním kliknutím a ušetřit si spoustu času. Každá vyhledaná
zakázka nyní obsahuje hodnocení. Dodavatel tak na první pohled pozná
kvalitu dat u dané zakázky podle počtu hvězdiček a může vybírat tu
nejlepší. Díky novému řazení výsledků lze nyní vyhledané zakázky
seřadit tak, jak to uživateli nejvíce vyhovuje – dle data zahájení, názvu
zakázky či zadavatele. Dodavatelé jistě ocení i přepracovaný detail
zakázky, ten nyní obsahuje ještě více informací, které jsou navíc
přehledně rozdělené na údaje o zakázce, údaje o zadavateli a ostatní.
Dalším pomocníkem při vyhledávání je funkce nabízení podobných
zakázek.
Přihlášení dodavatelé navíc mohou nyní posílat podněty přímo ze svého
profilu na Portálu Dodavatele. Tam přibyl nový formulář zpětné vazby,
který umožní snadno a rychle odeslat jakékoliv připomínky či dotazy
k fungování portálu.
Věříme, že práce v Portálu Dodavatele bude nyní ještě příjemnější
a efektivnější.

?

Víte že...
pro vás chystáme nové video návody? Na náš
YouTube kanál pravidelně přidáváme videa,
která poradí při práci s našimi elektronickými
nástroji.
Neváhejte a sledujte nás.

Nástroj E-ZAK - jaké moduly
přinesla nová verze?
Elektronický nástroj E-ZAK prošel dalším vývojem. Kromě
drobných vylepšení, která zefektivní práci zadavatelům i dodavatelům, přináší nová verze nástroje důležitý modul Odpovědné
veřejné zadávání.
Tento modul umožňuje sestavit odůvodnění odpovědného
zadávání podle § 6 odst. 4 a vést o tom evidenci v rámci konkrétní
veřejné zakázky pro případné kontroly. Jedná se o nepovinné již
předdefinované nebo vlastní položky, které mohou sloužit
k odůvodnění při hodnocení nabídek a výběru dodavatele. Nový
blok Odpovědné veřejné zadávání budou mít nyní zadavatelé
k dispozici u nově vytvořených zadávacích řízení, a v případě
potřeby jej mohou kdykoliv skrýt, znovu zobrazit a přenastavit.
U již vytvořených zakázek si tento blok mohou v případě potřeby
zapnout.
Další novou funkcionalitou je Rozšíření záznamů o elektronických úkonech k zadávacímu řízení nad rámec zákona. Jedná
se o rozšíření výpisu elektronických úkonů o nové typy záznamů,
kterým však zákon neudává povinné uveřejnění. Záznamy jsou
rozšířeny zejména pro detailnější přehled a kontrolu zadavatele
nad aktivitou účastníků. Jedná se o záznamy jako odeslání
otevřené datové zprávy dodavatelem (zprávy odeslané dodavatelem či zadavatelem přes E-ZAK), odeslání elektronické nabídky /
předběžné nabídky / žádosti o účast, odeslání elektronického
návrhu apod.
Aktuální verze nástroje také obsahuje úpravy změn vydané Věstníkem veřejných zakázek (VVZ) pro evropské formuláře (TED), aby
bylo propojení formulářů mezi E-ZAKem a VVZ plně funkční.
Dále pro vás připravujeme Manažer dodavatelů – nový modul
pro efektivní práci zadavatele s rozsáhlou Centrální databází
dodavatelů, který usnadňuje práci s dodavateli a zjednodušuje
jejich vyhledávání. Další novinkou budoucí verze je implementace
nápovědných tlačítek pro informování uživatelů, kteří na svém
profilu nebudou mít vyplněné potřebné údaje a nebudou tak moci
poslat nabídku. O dalších novinkách a termínu nasazení nové
verze vás budeme informovat na našich webech.
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Školení v plném proudu
- přinášíme nové webináře
Naše vzdělávací programy stále běží online a my jsme moc rádi, že jste
s námi. Záleží nám na vašem vzdělání, a proto pro vás máme novinku –
otevíráme krátké webináře na vybraná témata, a to zcela zdarma.
Potřebujete si oprášit elektronickou komunikaci? Zopakovat si, v čem
spočívá odpovědné veřejné zadávání? Doplnit si znalosti nyní můžete
během 45 minut. Naše právnička Mgr. Veronika Kučerová vás zasvětí do
odpovědného veřejného zadávání. Lektor Jiří Dobčák s vámi projde
zjednodušené podlimitní řízení v PVU a prozradí, jak na evidenci smluv
v nástroji E-ZAK.
Máme pro vás také mnoho nových plnohodnotných webinářů. Lektorka
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. vás provede tvorbou, uzavíráním
a realizací smluv na novém webináři Smlouva o dílo. A nyní tak aktuální
nové zásady zadávání veřejných zakázek vám na kurzu Zásady odpovědného veřejného zadávání – dílčí novela ZZVZ od 1.1.2021 objasní hned
čtveřice lektorů – Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., LL.M. a Monika
Dobrovodská z Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak Mgr. Martin
Hadaš, LL.M. a Mgr. Jakub Váňa.
Pro aktuální výpis kurzů sledujte náš web QCM školení.

§

Dílčí novela ZZVZ přinesla
odpovědné veřejné zadávání

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), která s sebou přinesla zcela nové zásady veřejného zadávání.
Do § 6 ZZVZ přibyl nový odstavec, který charakterizuje tzv. sociálně
odpovědné veřejné zadávání. Jedná se o přístup k zadávání veřejných
zakázek, který klade důraz na dopad v oblasti sociálních věcí, ekonomiky
a životního prostředí (za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze
a smyslu zakázky možné). Odpovědné veřejné zadávání je nutné brát
v úvahu již v rámci zadávacích podmínek, při hodnocení nabídek a také při
výběru samotného dodavatele.
Tyto zásady platí také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(VZMR), avšak i v takovém případě je vyžadováno odůvodnění, jehož forma
a obsah zatím není výslovně stanovena.
Do našich elektronických nástrojů E-ZAK a Portál pro vhodné uveřejnění přibyl
nový modul, který zadavatelům umožňuje sestavit odůvodnění odpovědného
zadávání a vést o něm evidenci.
Potřebujete vědět víc? Na problematiku OVZ pro vás vypisujeme nový
webinář, kterým vás provedou přímo členky projektu odpovědného/strategického veřejného zadávání Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. a Monika
Dobrovodská z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Portál Formuláře úřadů
má nové vylepšení
Elektronická komunikace je v dnešní době potřeba víc, než kdy dřív. Naše
služba Formuláře úřadů umožňuje bezkontaktní komunikaci mezi občany
a příslušnými úřady. Na systému průběžně pracujeme a vylepšujeme jej.
Velkou novinkou je nyní možnost přihlašování pomocí služby e-identita.
Portál formulare-uradu.cz je připraven umožnit prokazování totožnosti při
elektronickém podání pomocí autentizačních služeb NIA – e-identita.cz.
Obce tak mohou jednoduchým způsobem zahájit důvěryhodnou elektronickou komunikaci s občany, aniž by musely budovat nebo složitě implementovat vlastní systémy.
Využití autentizačních služeb e-identita.cz je velmi atraktivní zejména
z důvodů možnosti identifikace pomocí elektronického OP, tzv. bankovní
identity či dalších poskytovatelů, jakými jsou např. I.CA nebo mojeID.
Společnost QCM, s.r.o. jako dlouhodobý dodavatel IS pro státní správu
a samosprávu věří, že právě rozšíření bankovní identity a její použití
v přihlašování k elektronickým službám napomůže k rozvoji elektronické
komunikace mezi občanem a státem, což je velmi významné zvlášť v době
omezeného pohybu a přístupu k osobně poskytovaným službám státní
správy.
Další informace o využití e-identity pro váš úřad vám rádi poskytneme.
Neváhejte se nám ozvat na podpora@qcm.cz.

Jak vypadají naše webináře?
Takto provádí lektorka Mgr. Jana Sadílková zadavatele
úvodem do odpovědného veřejného zadávání.

?

Víte že...
… jsme pro vás otevřeli Akademii veřejných
zakázek? Nová rubrika bude shromažďovat
vzdělávací texty z oblasti veřejných zakázek
a odpovídat na nejčastější dotazy zadavatelů
a dodavatelů.
Potřebujete doplnit své znalosti? Sledujte web
elektronizace-zakazek.cz.

PVU je připraveno
na odpovědné veřejné zadávání
Nejrozšířenější elektronický nástroj na trhu, Portál pro vhodné uveřejnění,
poskytuje uživatelům praktickou službu vzory dokumentů k zadávání
veřejných zakázek. Nyní pro vás máme zcela novou sadu těchto vzorů pro
rok 2021, v níž můžete najít všechny aktuální dokumenty včetně nového
Odůvodnění – odpovědné zadávání.
Tento dokument poskytuje vzor pro odůvodnění dodržování zásad sociálně
a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které je platné od
1. 1. 2021. Zásady platí také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Služba vzory dokumentů je součástí balíčku FULL, ale je možné zakoupit ji také
samostatně na jeden rok. Více informací se dozvíte v ceníku.
V těchto dnech pracujeme také na nové verzi PVU, která kromě drobných
uživatelských vylepšení přinese nový modul Odpovědné veřejné zadávání.
Zadavatelé nyní budou mít možnost vést si ke konkrétní zakázce evidenci
odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4, která bude u zakázky viditelná pro
zadavatele i dodavatele.
O dalších novinkách chystané verze i o jejím nasazením vás budeme včas
informovat na našich webech.
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