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Firma QCM byla založena v říjnu 2001. Za 20 let vyrostla v dospělý
subjekt, který spravuje většinu veřejných zakázek v České republice.
Začátky však byly mnohem rozmanitější – v prvních letech jsme
se orientovali na operační systém Linux, prodávali jsme tenkrát jeho
velmi populární variantu Mandrake, později Mandriva Linux. Na podporu linuxové komunity jsme vydávali nejdříve tištěný, později již jen
elektronický časopis LinuxExpress. Nicméně QCM si vždy uchovávalo
silné technické zázemí. Záhy jsme se začali věnovat i správě Linuxových
severů, a k programování webových aplikací to byl už jen kousek.
První E-ZAK byl spuštěn v roce 2006 na Ministerstvu pro místní rozvoj,
kde vydržel fungovat 15 let. A právě tímto nástrojem byla předurčena
naše další cesta na mnoho roků. Ačkoliv nyní jsou již skoro veškeré aspekty veřejného zadávání naprogramovány v některém z našich systémů,
snažíme se dále o zlepšování zadavatelského prostředí. Věříme,
že v záplavě nových legislativních povinností, která se valí z národních
i evropských institucí, jsme schopni čelit pomocí technologií, které mohou
alespoň částečně usnadnit život zadavatelům i dodavatelům v tomto
stále komplikovanějším světe. Stále rostoucí počet našich zákazníků
je pro nás indicie, že se nám tuto vizi daří naplňovat.
Rád bych tedy našim klientům poděkoval za důvěru, a lidem, kteří pro nás
pracují a pracovali, za nasazení a schopnost posunout QCM tam,
kde nyní je.
David Horký, jednatel společnosti

PVU – velký nástroj
pro menší zadavatele
Psal se rok 2010, kdy vznikl nový Portál pro vhodné uveřejnění. Ten
fungoval jako „elektronická nástěnka“, na kterou mohli zadavatelé,
zatím nepovinně, uveřejňovat dokumenty k veřejným zakázkám.
Ve stejném roce však světlo světa spatřila také vyhláška č. 339/2010 Sb.
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
Ta uložila zadavatelům povinnost uveřejňovat dokumenty k veřejným
zakázkám přímo na profil zadavatele, nikoliv pouze na jejich web.
O dva roky později vznikla vyhláška č. 133/2012 Sb. o uveřejňování
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech
profilu zadavatele, která přesně definovala, co má profil zadavatele
splňovat. Zadavatelé se tak začali masivně registrovat na Portál pro
vhodné uveřejnění, který splňoval veškeré požadavky nové vyhlášky.
V roce 2016 vyšel nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb., a když o dva roky později, 18. října 2018, vešla povinná elektronická
komunikace v platnost, PVU bylo připraveno, a nabídlo tisícům zadavatelů platformu, ve které mohli pracovat v souladu se zákonem.
Jsme držitelem certifikátu funkcionality i provozního prostředí elektronického nástroje, PVU (platforma X-EN) je tak zcela v souladu s platnou
a účinnou legislativou.

Pamatujete na elektronické
tržiště Gemin?
Do naší rodiny nástrojů nesporně patří i elektronické tržiště Gemin.
To vzniklo v roce 2012, kdy jsme získali koncesi k jeho naprogramování,
a vzniklo tak první elektronické tržiště v České republice.
Na Gemin zamířily ústřední orgány státní správy (např. Ministerstvo pro
místní rozvoj), které měly v té době povinnost soutěžit komodity přes
elektronické tržiště.
Koncese Geminu trvala krásných pět let, a za tu dobu zde bylo zpracováno více jak 50 000 zakázek. Po roce 2017 umožňuje tržiště Gemin
nákupy pouze těm, kteří jsou na systém zvyklí a chtějí v něm nadále
pracovat i bez jakékoliv zákonné povinnosti.

Spravovat veřejné zakázky
s E-ZAKem je snadné
Je tomu už 15 let, co na svět přišel E-ZAK, elektronický nástroj, který
čekala velká budoucnost. Za úplně prvním nasazením nástroje stojí
spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj. První zakázka byla
v tomto systému vypsána v dubnu roku 2007.
V roce 2012 bylo nasazeno první rozšíření nástroje E-ZAK o centrální
nákupy. Dnes můžeme hovořit už o třetí generaci centrálního nakupování, přes který mohou zadavatelé se stovkami příspěvkových
organizací řídit a kontrolovat své nákupy.
Během roku 2020 došlo k připojování jednotlivých E-ZAKů
na Centrální databázi dodavatelů, která zadavatelům zajistila
přístup do největší dodavatelské databáze.
E-ZAK je nejdéle sloužícím nástrojem na elektronizaci veřejných
zakázek v ČR. Jeho velkou výhodou je schopnost plně se přizpůsobit
potřebám zákazníka – ten si může vybrat ze široké škály modulů, které
mu zajistí plnohodnotnou elektronickou komunikaci. Každý systém
je zcela unikátní, ale i přesto umožňuje snadnou aktualizaci a rozšiřitelnost. E-ZAK oblíbený ve státní správě, ve zdravotnictví i mezi univerzitami. Využívají ho také kraje, města i jejich příspěvkové organizace.

Portál Dodavatele – snadná cesta
k veřejným zakázkám
V listopadu 2020 se naše produktové portfolio rozrostlo o nový přírůstek – Portál Dodavatele. Jedná se o unikátní systém dodavatelských
služeb, který umožňuje přístup ke všem vypsaným zakázkám z jednoho
účtu, okamžité informace o nových zakázkách či změnách v zadávací
dokumentaci, podrobné vyhledávání zakázek a mnoho dalšího.
Důležitý milník nastal v červnu letošního roku, kdy byl Portál Dodavatele začleněn do platformy FEN, čímž došlo k propojení s Centrální
databází dodavatelů, a vzniklo tak místo, skrze které se bude dodavatelům ještě lépe pracovat s veřejnými zakázkami.
Portálu Dodavatele je dopřávána pravidelná péče, a každá verze přináší
do systému nové funkcionality a vylepšení.

Již 11 let školíme zadavatele
i dodavatele
Příběh QCM školení se začal psát v roce 2010, kdy jsme začali v oblasti veřejných zakázek vzdělávat první zadavatele, o pár let později
i dodavatele. Nabídka našich kurzů se postupně rozšiřovala,
a v dnešní době se mohou naši zákazníci proškolit na různé oblasti
práva, elektronické komunikace a další.
Od roku 2014 pro naše zákazníky pořádáme konferenci ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, která funguje jako prostor pro předání
těch nejaktuálnějších informací ze světa veřejných zakázek, a výměnu
zkušeností mezi zadavateli a dodavateli.
Velkým milníkem pro nás byl rok 2017, kdy nám byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra ČR. My se tak stali akreditovanou vzdělávací
institucí vedenou pod č. AK/I-5/2017.
Jako mnoho jiných, i my jsme se museli přizpůsobit době, která
si žádá méně osobního kontaktu, a od roku 2020 školíme také online.

Řekněte „ano“ elektronické
komunikaci s úřady

Svěřte své zakázky
do rukou odborníků
S poskytováním elektronických nástrojů na procesování zakázek
neodmyslitelně souvisí i další služby, jako jsou administrace a právní
poradenství. Od 18. října 2018 navíc přibyla povinnost elektronické
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, ke které se váže spousta pravidel, jež je třeba dodržovat.
Náš tým zkušených právníků je vždy připraven vám poskytnout radu,
konzultaci nebo kompletní vedení zadávacího řízení (zastoupení
zadavatele) dle platného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Administrace realizujeme v certifikovaném elektronickém
nástroji E-ZAK.

V lednu 2020 vešel v platnost zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální
služby a o změně některých zákonů, tzv. digitální ústava. Ta občanům
zajistila právo na elektronickou komunikaci s úřady, bez povinnosti
dokládat papírové dokumenty.
V souladu s tzv. digitální ústavou jsme spustili nový portál Formuláře
úřadů, označovaný zkratkou e-forms. Ten nabízí městským a obecním
úřadům elektronické formuláře, a tím umožňuje jim a jejich občanům
bezkontaktní komunikaci. Lidé mohou snadno a rychle odeslat podání
z webu či mobilního telefonu přímo na podatelnu svého úřadu, a to
s elektronickým podpisem i bez něj.
Postupně tuto službu vylepšujeme a přidáváme nové formuláře.

Novinky na Portálu pro vhodné uveřejnění

Co přinesly podzimní verze nástroje E-ZAK?

V říjnu jsme nasadili verzi Portálu pro vhodné uveřejnění 5.0, která
přinesla kromě nové grafiky mnoho dalších zajímavých funkcí.
V PVU můžeme přivítat virtuální asistentku EVU, která je schopna
uživatelům pomoci při tvorbě dokumentace i vypisování zakázek.
Zadavatelé jistě ocení velmi žádané užší řízení, tedy plně elektronický
dvoufázový postup výběru toho nejvhodnějšího dodavatele. Mezi
funkcionalitami dále přibyla možnost skartace zakázek – zadavatelé
tak mají možnost nenávratně odstranit zakázky, které již není potřeba
evidovat, a tím uvolnit své úložiště.
Součástí nové grafiky je pak praktický rozcestník, který je k dispozici
hned po přihlášení. Ten ještě více zjednoduší orientaci v PVU – uživatelé se mohou jedním kliknutím dostat tam, kam zrovna potřebují.
Pětkovou verzí však vývoj PVU nekončí. Ještě do Vánoc jsme stihli nasadit
novinku v podobě chatovacího okna. Nový způsob podpory tak
pomůže snadno a rychle vyřešit drobné dotazy zákazníků. Věříme, že pro
vás bude chat užitečným pomocníkem. My se těšíme na vaše zprávy.

Elektronický nástroj E-ZAK se v listopadu dočkal dvou verzí, které
přinesly mnoho zajímavých vylepšení.
Jednou z důležitých funkcí E-ZAKu je komunikace s připojenou
spisovou službou, do které jsou přenášeny všechny relevantní
dokumenty, jež vznikají během celého zadávacího řízení. Tato
služba spoléhá na fungující datové rozhraní na straně spisových
služeb. Rozhraní se snažíme udržovat vždy aktuální, proto jednou
ze změn podzimní verze byla implementace nového rozhraní
spisové služby Ginis, která je mezi našimi klienty velmi oblíbená.
Zákazníci mají nyní volnost při výběru rozhraní, které jim nejlépe
vyhovuje.
Další vylepšení se týká E-ZAKového kalendáře, který se používá na
mnoha místech v aplikaci. Ten byl aktualizován a byly do něj doplněny všechny budoucí svátky. Změnili jsme také grafický vzhled a celkově vylepšili funkčnost – kalendář je nyní rychlejší a uživatelsky
mnohem komfortnější.
A zahálet nebudeme ani příští rok, nástroj E-ZAK čekají nové větší
verze. O tom, co přinesou, vás budeme brzy informovat.

Jaká vylepšení najdete na Portálu Dodavatele?
Ani náš Portál Dodavatele nezůstává pozadu. V listopadu jsme nasadili
podzimní verzi, která přinesla nový obchod a optimalizaci uživatelského rozhraní.
Nový elektronický obchod zjednodušil objednávání služeb a zpřehlednil evidenci předplatného. Další drobná vylepšení, jako např. přepracovaný výpis zakázek, ještě více zkvalitní uživatelskou přívětivost portálu.
Nejnovější prosincová verze pak přinesla vylepšený Katalog zadavatelů, do kterého přibyla možnost vytvořit filtr dle zadavatele. Uživatelé
tak mohou jedním kliknutím vyfiltrovat zakázky konkrétního zadavatele, čímž ušetří čas a zjednoduší si práci.
Změnou prošel také ceník, do něhož přibyla roční forma úhrady za
služby, a došlo také ke změně grafiky.
Děkujeme, že náš Portál Dodavatele využíváte, a budeme se snažit ho
nadále rozvíjet a vylepšovat.

?

Víte že...
… společnost QCM spravuje 43 % trhu
s veřejnými zakázkami v České republice?
Jenom na Portálu pro vhodné uveřejnění
je jako doma skoro 8 600 profilů zadavatele,
což činí 33 %. E-ZAK pak poskytuje služby
pro více než 2 500 zadavatelů.

Manažer VZ – chytré řízení nákupů a zakázek

Na jaké webináře se můžete příští rok těšit?

Všechny zkušenosti z oblasti veřejných zakázek, které jsme
za naše dlouhé působení na trhu nasbírali, jsme se rozhodli zúročit a
promítnout do zcela nového produktu – Manažera veřejných
zakázek. Tento analytický nástroj je určen vedoucím pracovníkům
organizací, kteří nejsou v přímém kontaktu s nákupy a zakázkami, ale
potřebují získat rychlý a praktický přehled o jejich stavu.
Jedná se o webovou aplikaci, kterou lze napojit na většinu moderních zadávacích systémů používaných v České republice, včetně
Národního elektronického nástroje (NEN).
Napojením Manažera veřejných zakázek získáte praktický přehled
cenných dat pro řízení vypsaných zakázek. Jedním klikem vygenerujete analýzy ve formě přehledných sestav, grafů a detailů. Dostanete přehled o kvalitě zakázek v organizaci, můžete je třídit
a filtrovat.
Věříme, že tento produkt zajistí další zlepšování zadavatelského
prostředí v České republice, a zvýší efektivitu práce s veřejnými
zakázkami. Pro zákazníky bude dostupný začátkem roku 2022.

Už rok a půl společně jedeme na vlně online školení. Jsme moc rádi,
že jste si na tento formát zvykli a máte o kurzy zájem. A myslíme, že
se máte na co těšit i v následujícím roce. Pojďme se podívat, co pro
vás připravujeme.
Začátek roku zahájíme smrští právnických kurzů, za kterými stojí
lektorka JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. V nabídce budou např.
Pracovněprávní dokumenty a vnitřní předpisy zaměstnavatele či
ZÁKONÍK PRÁCE - praktické dopady novely a výhled změn pro rok
2022.
Společně nahlédneme i do tajů nástroje E-ZAK a elektronického
zadávání zakázek, a to na speciálních webinářích, které budou rozděleny na začátečníky a pokročilé. Jeden z našich právníků vás provede
také oblíbeným kurzem Jak správně uveřejňovat v registru smluv
a naučí, jak smlouvy uveřejňovat prostřednictvím elektronických
nástrojů.
A novinka na závěr! Nestihli jste některý z našich starších kurzů, který
již není v nabídce? Nemůžete se zúčastnit plánovaného webináře na
nové téma? Nezoufejte. V příštím roce si můžete vybrané webináře
zakoupit na našem e-shopu a zhlédnout záznam zpětně, a to za
příjemnou cenu. Pro více informací sledujte náš web školení.

?

Víte že...
... jsme za dobu pandemie koronaviru
proškolili online zhruba tisícovku zadavatelů
a dodavatelů?
Jsme rádi, že jste si našli cestu ke vzdělávání
v oblasti elektronizace veřejných zakázek
a práva i v této nelehké a převážně
bezkontaktní době.

