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Oběžník elektronizace
Kalendář akcí
3. – 4. 9. 2019
Konference e-government 20:10 / Mikulov
18. 9. 2019
Konference Elektronizace veřejných zakázek / Praha
8. – 9. 10. 2019
Dvoudenní seminář – Rok s elektronizací veřejných
zakázek / Brno
13. – 15. 10. 2019
Podzimní seminář STMOÚ – partner / Frymburk

Povinná elektronizace
nejspíš zasáhne i VZMR
Od podzimu 2018 musí všichni zadavatelé zpracovávat veřejné zakázky
prostřednictvím elektronického nástroje. Zakázek malého rozsahu
(VZMR), tedy dodávek a služeb do 2 mil. Kč a stavebních zakázek do
6 mil. Kč, se tato povinnost doposud netýká. Ministerstvo pro místní
rozvoj však v rámci závazného dokumentu Strategie elektronizace
zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 stanovilo cíl
postupně zavést elektronické zadávání i veřejných zakázek
malého rozsahu.
V blízké budoucnosti se tedy dá očekávat i povinná elektronizace
VZMR. A jaké by měla mít výhody? Vyšší publicita zakázky a vyšší počet
nabídek, méně administrace i papíru, operativnější průběh zakázky
i nižší počet chyb a formálních problémů.

IT

Novinky na PVU – šablony
dokumentů a e-forms

Skvělá zpráva pro uživatele Portálu pro vhodné uveřejnění!
Práce v tomto elektronickém nástroji pro Vás bude opět příjemnější.
Z průzkumu, který jsme mezi zadavateli provedli, vyplynulo, že by měli
rádi k dispozici pomůcky k provedení zadávacího řízení veřejné zakázky. Proto jsme pro Vás připravili šablony dokumentů! Můžete je
využít na provedení zjednodušeného podlimitního řízení, otevřeného
řízení i pro administraci zakázky malého rozsahu. Obsahují i vzory
dalších nejčastěji vytvářených dokumentů v zadávacím řízení. Šablony
dokumentů budou zahrnuty v ceně balíčku ZADAVATEL FULL
a dostupné budou už během září.
Druhá novinka, kterou v PVU brzy najdete, jsou elektronické formuláře e-forms. Ty zajišťují pro města a obce elektronickou komunikaci
s občany. Nyní mohou Vaši občané přes PVU pohodlně vyplnit podání
a poslat přímo na Váš úřad. Podrobnější informace o produktu
si můžete přečíst přímo na jeho webu. Formuláře jsou součástí balíčku
ZADAVATEL FREE a vyšších.
Věříme, že Vám tyto inovace urychlí a zpříjemní práci v PVU.

Smršť nových kurzů
pro zadavatele i dodavatele
Zadavatelé i dodavatelé, zbystřete! Z nové nabídky kurzů si jistě
vyberete.
Zadavatelům přinášíme zcela nové workshopy E-ZAK, které jsou šité
na míru jak úplným nováčkům, tak i těm, kteří jsou v E-ZAKu jako
doma. E-ZAK nováčci – workshop pro začátečníky zasvětí účastníky do povinné elektronizace a poskytne praktický nácvik nejčastějších zadávacích postupů krok za krokem. Na kurzu E-ZAK machři –
workshop pro pokročilé si pak uživatelé projdou méně obvyklé
zadávací postupy a speciality typu dynamický nákupní systém nebo
rámcové dohody.
A máme tu i zbrusu nové specializované školení pro dodavatele Jak
správně číst zadávací dokumentaci aneb vše, co jste o ní chtěli
vědět, ale báli jste se zeptat. Přicházíme s novým konceptem
dopoledního školení, v němž vypíchneme a do hloubky s vámi
probereme právě jedno téma. Máme pro vás i speciální zaváděcí
cenu, 1 990 Kč bez DPH.
Ale to stále není všechno. Od října pro vás otevíráme mnoho kurzů,
které tu ještě nebyly. A na co se můžete těšit? Kurz Smluvní
podmínky v obchodní praxi seznámí účastníky se základními
pojmy a instituty smluvního práva. Na školení Velká novela
zákona o obchodních korporacích budou účastníci provedeni
nejdůležitějšími změnami novely (jejichž vejití v platnost
se předpokládá 1. ledna 2020) se zaměřením na s.r.o. a a.s.
Po semináři Novela zákoníku práce se budou účastníci orientovat
v plánovaných změnách s ohledem na jejich dopad do podnikové
praxe. Na kurzu Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
pak důkladně rozebereme právní úpravu v dané oblasti včetně
praktických příkladů a doporučení. A v neposlední řadě chystáme
nový kurz s Ing. Matějem Balounem o veřejných zakázkách speciálně pro města a obce.
Všechna školení a workshopy najdete na našich stránkách v sekci
Kurzy.
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Přinášíme E-ZAK
nové generace
Na E-ZAKu jsme během prázdnin pilně pracovali. V září představíme
zbrusu novou vývojovou řadu E-ZAK 5.0, která přináší jak novou
certifikaci elektronického nástroje s přidanými procesními postupy, tak i novou certifikaci prostředí, ve kterém je provozován.
O tom, že jde rovnou o novou generaci, tedy není pochyb. A co vám
„pětka“ přinese? Rozhodně se máte na co těšit.
Práce zadavatelů při rušení či zadávání většího množství částí zakázky
bude s „pětkou“ mnohem snadnější. U veřejných zakázek na části
v rámci jednoho řízení bude zadavatelům k dispozici automatický
import částí nebo automatické rušení částí, na které nebyly podány
žádné nabídky.
Vyslyšeli jsme požadavky zadavatelů a implementovali do nové verze
hodnocení dodavatelů, ve kterém můžete známkami i podpisem
ocenit výkon dodavatele u konkrétní veřejné zakázky.
Další novinkou je přiřazování uživatelů zadavatele k veřejné
zakázce nezávisle na oddělení, díky čemuž se opět zjednoduší práce
zadavatelům.
V neposlední řadě dojde i k rozšíření funkcionality napojení systému
E-ZAK na spisovou službu zejména v rámci propojení přes Národní
standard (NSESSS). Mezi nové funkčnosti bude patřit např. zvýšení
velikosti pro odesílané soubory, předávání spisů do výhradní správy
Spisové služby či nový způsob autentizace při ověřování.
Ale to stále není všechno. Do budoucna chystáme další funkcionality
a optimalizace. Věříme, že vám nová generace oblíbeného elektronického nástroje ušetří čas a zpříjemní práci.

Radíme se, vymýšlíme, inovujeme
– a to v inspirativním prostředí!

Konference EVZ
vypukne již pošesté
Letošní 6. ročník konference Elektronizace veřejných zakázek byste
určitě neměli minout! Vypukne už za necelé tři týdny, 18. září 2019
v hotelu Occidental Praha, a bude nabitější než kdy předtím.
Můžete se těšit na širokou škálu poutavých témat a opravdu zajímavé
řečníky. A ti se budou dívat hlavně do budoucnosti. Pohovoří o elektronizaci veřejných zakázek v roce 2020, zkusí odpovědět na otázku, jaké
bude digitální Česko a také Vám poradí, jak mít elektronické zakázky
právně správně.
Chcete si poslechnout tato a mnoho dalších témat? Neváhejte
a přihlaste se na konferenci ještě dnes!

Spouštíme
Centrální databázi dodavatelů
Je to více než rok, co vznikla platforma FEN, která zjednodušuje
přístup dodavatelů k veřejným zakázkám a tím zvyšuje počet nabídek
na vypisované zakázky. V létě 2018 jsme zveřejnili agregátor zakázek,
přičemž jsme tuto aplikaci dodali i Ministerstvu pro místní rozvoj, které
ji provozuje na adrese www.rozza.cz. Ta v polovině prázdnin 2019
obsahuje informace o více jak 514 tisících zakázkách od 11 335 zadavatelů.
Vývoj se však nezastavil a nyní stojíme před dalším milníkem. Na konci
léta chceme představit fungující Centrální databázi dodavatelů.
Spojili jsme dodavatele registrované ve více jak 250 různých
systémech a vytvořili jednu databázi, s níž tyto systémy pracují. Pro
dodavatele je to velké usnadnění, neboť stačí jedno přihlášení a dostanou se k zakázkám od většiny zadavatelů v České republice. Nyní nás
čeká testovací provoz, ostré spuštění očekáváme během podzimu.

Hledáme do týmu
Chcete se stát součástí skvělého týmu?
Týmu, kde si vzájemně pomáháme, doplňujeme se
a občas se společně zajdeme pobavit?
Momentálně hledáme milé kolegy/ně na tyto pozice:

• Asistent/ka vzdělávání Praha (částečný úvazek)
• Telefonická podpora elektronických nástrojů
• PHP Symfony senior developer
• PHP junior developer
Více informací o jednotlivých pozicích se dozvíte na našem webu.

Neváhejte se nám ozvat!
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