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Kalendář akcí

Aktuálně je systém E-ZAK propojen s těmito spisovými službami - 
VERA, Geovap, Athena, ELISA, Ginis, Magion, e-spis od ICZ, BSP 
DMS, T-mapy. Elektronický nástroj E-ZAK komunikuje se spisovou 
službou dle rozhraní, které je postaveno na Národním standardu. 
Funkčnost propojení stále rozvíjíme a upravujeme dle požadavků 
a potřeb našich zákazníků.
Jednou z hlavních výhod je odstranění nutnosti dvojího pořizování 
dokumentů – do E-ZAKu a pak znovu do spisové služby. Díky propoje-
ní obou systémů pak mají např. zprávy, které dodavatel zasílá zadava-
teli do E-ZAKu, ihned přidělené číslo jednací i ve spisové službě.
Proces celkové elektronizace tak jde o level výše.

E-ZAK a napojení 
na spisovou službuIT

2. – 4. 6. 2019
Jarní seminář STMOÚ – partner / Luhačovice

5. 6. 2019
Workshop NEN – ovládání nové verze 
pro dodavatele / Plzeň

18. 9. 2019
Konference Elektronizace veřejných 
zakázek / Praha

8. – 9. 10. 2019
Dvoudenní seminář – Rok s elektronizací veřejných 
zakázek / Brno

Premiérová Produktová konference QCM se konala 13. 3. 2019
v hotelu Occidental Praha a nesla se v duchu elektronizace veřejných 
zakázek.
Poté, co se účastníci posílili snídaní a výbornou kávou, byla akce 
slavnostně zahájena a k  pultíku se postavil první řečník. Jednatel Ing. 
David Horký, MBA představil společnost QCM a nechal účastníky 
„nahlédnout“ zpátky do její minulosti. Poté se slova ujala manažerka 
vzdělávání Kateřina Tománková, která hovořila o službě školení a lákala 
účastníky na zážitkové semináře či kurzy na míru. Po první přestávce 
následoval techničtější blok. Produktový manažer Petr Šuráň hovořil 
o plánovaných elektronických formulářích a o elektronickém nástroji 
Portál pro vhodné uveřejnění. Elektronický nástroj E-ZAK pak účastní-
kům představil eGovernment konzultant Michal Chmelo. Závěrečné 
slovo si opět vzal Ing. David Horký, MBA a krátce promluvil o platformě 
FEN. Po bouřlivé diskuzi pozval jednatel společnosti QCM všechny 
účastníky na chutný oběd.
Bylo to poučné a milé setkání a my jsme rádi, že si ho nenechalo ujít 
téměř 150 dodavatelů a zadavatelů.

První Produktová konference 
QCM je za námi

Mnoho dodavatelů, kteří se účastní našich školení a workshopů, 
projevilo zájem o kurz věnující se čistě Národnímu elektronickému 
nástroji. A protože svým zákazníkům rádi vyjdeme vstříc, otevřeli jsme 
nový Workshop NEN – ovládání nové verze pro DODAVATELE.
Novým kurzem provádí lektor Matěj Baloun, který NEN denně používá. 
První hodinka je vždy teoretická, poté se přechází k  praktické části, 
v  níž si dodavatelé postupně projdou prostředím nástroje a každý 
si vyzkouší podat svoji nabídku.
Chcete si být v  práci v  tomto elektronickém nástroji konečně jistí? 
Neváhejte a přihlaste se. S námi NEN zvládnete.

Nově školíme dodavatele 
na NEN

Víte že...?
... každé druhé město nad 10 000 obyvatel 
používá elektronický nástroj E-ZAK?

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare
https://www.ezak.cz/
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Připravili jsme pro Vás nové školení, které koncepčně navazuje 
na úspěšný kurz Tvorba zadávací dokumentace dle nového zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Kurz vedou naši zkušení lektoři 
Mgr. Tomáš Motal a Mgr. Jana Sadílková, mající s  elektronizací řadu 
praktických zkušeností.
Účastníci se naučí zvládat jednotlivé kroky zadávacího řízení 
v období povinné elektronizace veřejných zakázek. Uvědomí si rozdíly 
mezi řízením klasickým (papírovým) a elektronickým. Naučí se tvořit 
jednotlivé dokumenty a ty potom elektronicky rozesílat s pomocí 
elektronického nástroje. Praktické ukázky jsou podloženy související 
teorií. Protože klademe důraz na individuální přístup lektora, kurz je 
kapacitně omezen na max. 15 lidí. Účastníci tudíž budou mít dosta-
tek prostoru k dotazům či konzultacím.
Na toto a mnoho jiných školení se můžete přihlásit na webu QCM 
školení.

NOVÝ WORKSHOP: Vedení 
zadávacího řízení elektronicky

Letošní konference ISSS se konala 1. – 2. 4. v  královéhradeckém 
kongresovém centru Aldis a účastníci rozhodně mají na co vzpomínat.
My jsme stejně jako v předchozích letech předvedli stánek v osobitém 
stylu. Letos se u nás jezdilo MotoGP – Velká cena QCM, vždyť jako 
leader v elektronizaci veřejných zakázek rozhodně držíme pole positi-
on. Hlavní sídlo naší společnosti je v Brně, účastníci konference si tedy 
mohli zajet tři kola brněnského okruhu, přičemž ti nejlepší „závodníci“ 
získali pěkné ceny.
Jsme rádi, že jste byli s námi a podařilo se nám tuto seriózní akci trochu 
odlehčit. Těšíme se na Vás v dalších ročnících!

Na ISSS jsme rozjeli 
Velkou cenu

Každý formulář ve státní správě i samosprávě by mělo být možné podat 
přes internet. S řešením přichází nový produkt QCM e-forms, tedy 
elektronické formuláře, díky kterým mohou občané přistupovat 
k většině formulářových agend obecních úřadů i úřadů státní správy 
elektronicky.
Elektronické formuláře výrazně zjednoduší proces podání i zpracová-
ní. Občan může vyplnit podání pohodlně na webu, pokud si v čemkoliv 
není jistý, lze odeslat polo vyplněný formulář a zbylé kroky dokončit 
s pomocí úředníka. Jestliže má občan elektronický podpis, může formulář 
před odesláním podepsat. Dokument je však možné poslat i bez elektro-
nického podpisu. Podání se dostane do podatelny úřadu elektronicky. 
Více informací o novém produktu naleznete na stránkách e-forms.

Elektronické 
formulářeIT

Máte obavy z  povinné elektronizace zadávacích řízení a komunikace 
v elektronických nástrojích?
Náš tým zkušených právníků nabízí komplexní administraci zadáva-
cích řízení dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v certi�kovaném elektronic-
kém nástroji E-ZAK. Zadavatel tak může realizaci zadávacího řízení svěřit 
jiné, zastupující osobě. Jsme připraveni Vám poskytnout i odborné 
poradenství v oblasti práva veřejných zakázek s důrazem na povin-
nou elektronickou komunikaci. 
Pokud se rozhodnete pro námi nabízené řešení, zkonzultujeme s Vámi 
veškerá data týkající se administrace zadávacího řízení a nabídneme 
Vám nejlepší řešení pro úspěšné zadání Vaší veřejné zakázky. Administ-
rujeme i elektronické aukce (např. elektrická energie, zemní plyn, 
IT dodávky, telekomunikační služby, stavební práce apod.)

Administrace 
zadávacích řízeníIT

Povinná elektronizace veřejných zakázek je v plném proudu a školení, 
která učí, jak na ni, jsou velmi žádaná. A protože naši milí zákazníci 
projevili zájem o kurzy i v jiných regionech, rozhodli jsme se rozšířit pole 
působnosti a rozjet se i do krajských měst.
Nyní můžete naše školení absolvovat kromě Prahy a Brna i v  Plzni 
či Českých Budějovicích. Zde plánujeme realizovat oblíbené kurzy 
a workshopy týkající se zejména elektronizace veřejných zakázek. Místa 
konání našich kurzů plánujeme dále rozšiřovat. Snad se brzy potkáme 
i ve Vašem městě! Přehled všech kurzů najdete na webu QCM školení.

Rozjíždíme se s kurzy
do regionů

           Lidé v QCM Jedeme na plný plyn 
nejen v práci!
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