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Oběžník elektronizace
Kalendář akcí
7. - 8. 9. 2021 / Mikulov

13. ročník konference e-government 20:10
14. 9. 2021 / Praha
Budoucnost zadávání veřejných zakázek v ČR
20. – 21. 9. 2021 / Hradec Králové

23. ročník konference ISSS
24. – 26. 10. 2021 / Liberec

Podzimní seminář STMOÚ

PoDo - zadávací dokumentace
a integrace do platformy FEN
I během léta pracujeme na vývoji Portálu Dodavatele. Pojďme
si shrnout, jaké novinky na tomto unikátním systému v poslední době
přibyly.
V červnu se nám podařilo učinit důležitý krok k jednoduššímu a efektivnějšímu veřejnému zadávání v České republice. Portál Dodavatele byl
úspěšně začleněn do platformy FEN, čímž došlo k vytvoření komplexního souboru služeb pro dodavatele. Smyslem propojení Portálu
Dodavatele s ostatními částmi projektu FEN, zejména s Centrální
databází dodavatelů, je usnadnit život dodavatelům a vytvořit pro ně
místo, skrz které budou moci jednodušeji pracovat se zakázkami.
Další verze tohoto systému pak přinesly mnoho vylepšení. Velkou
novinkou je zobrazení zadávací dokumentace na detailu zakázky.
Zároveň je nyní možné nastavit si notifikace, které upozorní na změny
provedené přímo v dokumentaci. Proměnou prošel také Katalog
zadavatelů, který koncentruje všechny zadavatele jednotlivých
zakázek a vytváří virtuální profily pro všechny subjekty, jejichž zakázky
PoDo agreguje.
Poslední srpnová verze Portálu Dodavatele pak přinesla grafickou
proměnu vyhledávacího formuláře. Ta dodavatelům zajistí ještě
efektivnější práci při vyhledávání těch správných zakázek.
Na další vylepšení tohoto portálu nebudete muset dlouho čekat. Připravujeme pro vás nový eshop, jehož uživatelské prostředí bude mnohem
přívětivější, práce v něm jednodušší a efektivnější. Zákazníkům bude
nově umožňovat např. zpětnou úpravu údajů na objednávce.

20 let na scéně

20

Společnost QCM, s.r.o. byla založena 9. října 2001.
Tento rok tedy slavíme kulatiny – 20 let.
Hlavně díky vám, našim klientům, jsme se dostali
k tak krásnému číslu. A za to vám patří obrovské
poděkování. Věříme, že tu pro vás budeme ještě
minimálně další dvě desetiletí.
A při této velké příležitosti jsme se rozhodli vydat v říjnu speciální
narozeninové číslo Oběžníku elektronizace! Chcete vědět, co všechno jsme pro vás za těch 20 let stihli zrealizovat? Chcete se pobavit nad
fotkami a podívat se, jak šel čas? Nenechte si toto speciální vydání ujít!

?

Víte, že...
… se po letních prázdninách opět vrhneme na natáčení
našich videonávodů? Těšit se můžete např. na video
o skartaci zakázek, která bude k dispozici v nové verzi
Portálu pro vhodné uveřejnění.
Sledujte náš YouTube kanál, na kterém najdete mnoho
dalších praktických videí.

PVU 5.0 – nový vzhled, užší řízení
i změny VOP
Portál pro vhodné uveřejnění slouží zadavatelům i dodavatelům
už téměř 15 let. Zaslouží si tedy pravidelnou údržbu a aktualizaci.
Během léta jsme připravili verzi 5.0, která přinese novou grafiku,
přidané funkcionality, a také změnu Všeobecných obchodních
podmínek.
S novou verzí přibude do PVU elektronický proces Užší řízení, který
v poslední době nabývá na oblíbenosti a je ze strany zadavatelů velmi
žádaný. Užší řízení představuje možnost využívat plně elektronický
dvoufázový postup výběru toho nejvhodnějšího dodavatele.
Další praktickou novinkou bude skartace zakázek. Ta zadavatelům
nabídne možnost nenávratně odstranit zakázky, které již není třeba
na profilu archivovat. Zadavatel však musí vždy brát ohled na povinnost uchovávání dokumentace o zadávacím řízení (ať už dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo např. dle dotačních pravidel).
PVU rovněž reflektuje trendy ve zpřístupňování zakázek a nabídne
možnost značkování zakázek podle kategorií pro jejich snadnější
vyhledávání. Požadavky na sociálně odpovědné zadávání dopadají
na všechny druhy zadávacích řízení, proto bude součástí verze
i aktualizace systému pro jeho evidenci a vykazování.
S novou verzí portálu přinášíme také změnu Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a ceníku PVU, v němž budou zahrnuty i nově
nastavené limity počtu zakázek. Nové VOP i ceník budou platit
od 1. 10. 2021.
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Prázdninová údržba i blížící se
podzimní verze nástroje E-ZAK
Elektronický nástroj E-ZAK se přes letní prázdniny dočkal údržbové
verze, která opět zvýšila jeho rychlost i bezpečnost. Stejně tak jsme
se zaměřili na drobné inovace a vylepšení, které zadavatelům
i dodavatelům ještě více zefektivní práci v tomto nástroji.
Pro uchazeče o veřejné zakázky jsme vylepšili odesílání nabídek
tak, aby již žádný termín nepropásli. Dodavatelé s právě rozpracovanou nabídkou na veřejnou zakázku budou na stránce vždy včas
upozorněni na blížící se konec lhůty pro její podání.
Vylepšením prošla také možnost úpravy hodnotících kritérií
zadavateli – ti je teď budou moci sami upravovat i u již zahájené
zakázky, pokud ještě nebyly doručeny žádné elektronické nabídky.
Tyto změny je však potřeba vykonávat opatrně a po zralé úvaze,
případně je pak oznámit dodavatelům a zanést do Věstníku
veřejných zakázek.
V případě využití elektronické aukce v rámci hodnocení bude moci
zadavatel nově sám posunout začátek již vyhlášené e-aukce, popř.
ji zrušit.
V rámci napojení na Věstník veřejných zakázek pak byla doplněna
evidence nízkoemisních vozidel do Žádosti o uveřejnění formulářů
F03 a F06.
V neposlední řadě byl upraven i export zakázek do archivu
ke stažení tak, že uživatel již nyní nemusí na export čekat, ale pouze
si ho „objedná“, a po jeho vygenerování obdrží e-mail s odkazem
ke stažení.
Na podzim se pak můžete těšit na další větší verze tohoto elektronického nástroje. O tom, co přinesou, vás budeme včas informovat.

Poprázdninová dávka kurzů
pro zadavatele i dodavatele
Letní prázdniny jsou za námi a my doufáme, že jste si náležitě odpočinuli. Program našich kurzů je totiž nabitý. Jaké webináře byste
si neměli nechat ujít?
Pod vedením právníka Mgr. Tomáše Motala se mohou v oblasti
veřejných zakázek vzdělávat zadavatelé i dodavatelé. Na webináři
Veřejné zakázky - zadávání VZMR A ZPŘ se posluchači seznámí
se zadáváním zakázek malého rozsahu a zjednodušeným podlimitním řízením, a získají informace o problematice odpovědného
veřejného zadávání. Cílem kurzu Veřejné zakázky pro pokročilé
speciálně pro dodavatele je pak seznámit posluchače se
zákonem o zadávání veřejných zakázek včetně pokročilých pojmů
a institutů.
Těšit se můžete také na právní tematiku a lektorku JUDr. Ing. Magdu
Janotovou, LL.M. Ta vás na kurzu Smlouva o dílo provede tvorbou,
uzavíráním a realizací smluv o dílo včetně postupů při provádění díla
či následných reklamacích. Webinář Právní minimum pro personalisty nabídne ucelený přehled základů pracovního práva.
Na elektronické podání nabídek pak dodavatele proškolí lektor
Jiří Dobčák, a to na kurzu Elektronické podání nabídek na VZ
či na online workshopu Jak podat nabídku elektronicky.
Pro aktuální informace o vypsaných kurzech sledujte náš web
QCM školení.

Konference Budoucnost zadávání
veřejných zakázek v ČR
Přípravy na naši zářijovou konferenci vrcholí. Na co se můžete
těšit?
Cílem této akce je představení budoucnosti veřejného zadávání
v České republice. Hostem konference je Ing. Stanislav Bogdanov
z MMR, který promluví o Strategii elektronizace 2021 – 2030.
Ing. David Horký, MBA přiblíží stav elektronizace veřejných zakázek
a představí nový systém Manažer veřejných zakázek. S novinkami
v elektronickém nástroji E-ZAK vás seznámí oblíbený lektor
Jiří Dobčák. O Informačním systému projektových záměrů MMR
a Portálu pro vhodné uveřejnění pak promluví Ing. Petr Šuráň.
Těšit se můžete na výbornou kávu, catering i malé překvapení při
příležitosti 20. výročí firmy QCM. Uvidíme se v úterý 14. 9. od 9:00
v hotelu Occidental Praha.

Představujeme Manažer
veřejných zakázek
V říjnu 2021 oslaví firma QCM 20 let od svého založení. Za tuto dobu jsme
posbírali nespočet zkušeností s administrací veřejných zakázek
a jejich elektronizací. Přes naše systémy prošly statisíce zakázek, které našly
ty pravé dodavatele. Našich služeb využívá více jak 10 000 zadavatelů.
Tuto zkušenost jsme se rozhodli zúročit ve formě nového produktu –
Manažera veřejných zakázek. Na základě analýz zakázek jsme schopni
určit, jaké faktory přispívají k úspěšnosti zakázky, jak si konkrétní zakázka
stojí v porovnání s oborovým průměrem, i co je potřeba udělat k jejímu
zlepšení. Jsme schopni posoudit, kdy zakázce hrozí problémy, ať už
z hlediska termínů, nebo chybějících náležitostí.
Manažer veřejných zakázek je určen také pro vedoucí pracovníky, kteří
potřebují získat přehled o stavu zadávání ve své organizaci, případně
v příspěvkových či řízených organizacích. Systém nebude sloužit
k vlastnímu zadávání zakázek, ale poskytne manažerský pohled
na celý zadavatelský proces. Aplikaci lze napojit na většinu moderních
zadávacích systémů používaných v České republice, včetně Národního
elektronického nástroje (NEN).
S využitím prvků umělé inteligence bude systém schopen jednorázově
nebo průběžně dohlížet na zadávací procesy v organizaci a poskytovat
komplexní data o jejich efektivitě. Díky dostupné datové bázi bude
možné získaná data porovnávat s definovanými standardy.
Věříme, že tento produkt zajistí další zlepšování zadavatelského prostředí v České republice, a zvýší efektivitu práce s veřejnými zakázkami.
Manažer veřejných zakázek bude pro zákazníky dostupný ve čtvrtém
kvartálu roku 2021.
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