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Oběžník elektronizace
Kalendář akcí
11. 3. 2020
Produktová konference QCM / Praha
20. – 21. 4. 2020
Konference ISSS – partner / Hradec Králové
24. – 26. 5. 2020
Jarní seminář STMOÚ – partner / Dolní Morava
17. 9. 2020
Konference Elektronizace veřejných zakázek / Praha

§

Novela ZZVZ – přípravy v plném
proudu

Šestá novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
se blíží. Dne 24. ledna 2020 rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj její
návrh do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh má charakter
spíše technický, v tuto chvíli se zřejmě není třeba obávat zásadní
koncepční změny, kterou oblast zadávání veřejných zakázek postihla
v rámci novely č. 55/2012 Sb. Přesto je paragrafové znění novely
poměrně rozsáhlé.
Návrh v tuto chvíli obsahuje změny zejména v těchto oblastech:
zadávací lhůta, poskytování jistoty, prokazování kvalifikace, otevírání
elektronických nabídek, předkládání dokladů před uzavřením smlouvy, rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronická komunikace, elektronické nástroje a v neposlední řadě i změna § 222 –
změny závazku.
O novele zákona o zadávání veřejných zakázek vás budeme pravidelně informovat na našem webu. Samozřejmě připravujeme i nové
školení Novela ZZVZ – co nás čeká a nemine, na kterém budou
účastníci seznámeni se všemi změnami v zákoně.
Účinnost je s ohledem na rozsah změn stanovena na 1. ledna 2021.

QCM má nové sídlo
Firma QCM, s.r.o. už je nějaký ten pátek
plnoletá, proto nastal čas přestěhovat
ji na novou adresu! Po 19 letech má
nové sídlo, a to v kancelářské budově
M-Palác v Brně. Fakturační adresa je nyní
stejná jako adresa korespondenční:

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

?

Víte že...
… Centrální databáze dodavatelů platformy
FEN je největší databáze dodavatelů v ČR?
Každý den do ní přibývají nové elektronické
nástroje E-ZAK. Zadavatelé zde pro své veřejné
zakázky mohou mít k dispozici bezmála 100 000
potenciálních dodavatelů, čímž se výrazně zvýší
počet i kvalita podávaných nabídek.

Nábor slovenských dodavatelů
pro české veřejné zakázky
V České republice chybí dodavatelé pro vyhlašované veřejné
zakázky, množství nabídek dlouhodobě klesá, čímž se snižuje
konkurence a roste cena. Chceme podpořit náš trh zahraničními
dodavateli a zvýšit tak počet kvalitních nabídek v českých
veřejných zakázkách.
Kulturně i jazykově je českým zadavatelům nejblíže Slovensko. Proto
zahajujeme nábor slovenských dodavatelů pro české veřejné zakázky.
Český i slovenský právní řád historicky vychází z jednoho zdroje
a oba zákony o veřejných zakázkách stojí na stejných principech.
Nový projekt představuje slovenským firmám Centrální databázi
dodavatelů (CDD) na platformě FEN, do které se mohou zaregistrovat.
Na CDD bude napojeno přes 250 elektronických nástrojů, kde se
ročně vypisuje přes 60 000 veřejných zakázek v hodnotě několika set
miliard Kč.
Vše, co slovenské firmy potřebují vědět o českých veřejných zakázkách,
se dozví na našich vzdělávacích akcích v rámci seriálu pod názvem „Jak
na veřejné zakázky v Česku“. Přímo v Bratislavě pro ně otevřeme kurzy:
Ukázky elektronických nástrojů, praktický Workshop – Podání
elektronické nabídky, a úzce specializované školení Zákon o zadávání
veřejných zakázek – ZAOSTŘENO na slovenské dodavatele.
Všechny kurzy najdete na webu QCM školení, kde se můžete přihlásit.
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Přinášíme novou generaci
centrálního nakupování
Představujeme žhavou novinku mezi našimi produkty! Centrální
nákup (CNKP) je unikátní elektronický systém pro zavedení
a realizaci centrálních nákupů zadavatele a příspěvkových organizací, který je propojen se systémem procesování veřejných zakázek
E-ZAK. CNKP je univerzální, je možné ho přizpůsobit jak velkým
zadavatelům se stovkami příspěvkových organizací, tak i menším
zadavatelům.
Díky CNKP lze dosáhnout zefektivnění nákupů a výrazných úspor.
Nabízí monitoring nákupního procesu i uvnitř organizace, kontroling
nákupů podřízených organizací a mnoho dalšího. Systém je intuitivní, jeho implementace i provoz jsou nenáročné. Klíčovou výhodou
CNKP je také splnění legislativních požadavků.
Více informací o novém produktu z dílny QCM můžete již brzy sledovat na webu Centrálního nákupu, který pro vás připravujeme.

Naučte se ovládat
E-ZAK Smart
Nový systém E-ZAK Smart přinesl čerstvý vítr do zadávání veřejných
zakázek pro menší zadavatele. Nyní nastal čas je řádně proškolit.
Přinášíme zcela nový praktický E-ZAK SMART – workshop pro
zadavatele PVU. Ten zasvětí uživatele do nového nástroje, který
rozšiřuje možnosti využití elektronických zadávacích postupů.
Účastníci kurzu si ujasní uveřejňovací povinnosti, prakticky si projdou
některý ze zadávacích postupů a také se seznámí s Centrální databází
dodavatelů (FEN). S oblíbeným lektorem Jiřím Dobčákem mohou
probrat vše, co je ohledně nástroje zajímá. A v neposlední řadě si užijí
krásný výhled na Brno a chutný catering.
Na tento a mnoho dalších zajímavých kurzů se můžete přihlásit na
webu QCM školení.

Budoucnost elektronizace
– nové systémy z dílny QCM
Rok 2019 byl ve znamení hledání nových příležitostí. Ačkoliv elektronizace veřejných zakázek je naše nosné téma, snažíme se stále hledat
oblasti, kde můžeme našim klientům pomoci.
Státní i veřejná správa směřuje správnou cestou elektronizace, což by
mělo přinášet zjednodušování komunikace mezi občany a úřadem. Pro
naplnění tohoto cíle nabízíme již od začátku roku 2019 systém postavený na formulářovém serveru, který je možné využívat jak z počítače, tak
z mobilních zařízení. Elektronické formuláře e-forms od podzimu
2019 implementujeme pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL),
kde výrazně usnadní a zlepší komunikaci.
Dalším významným projektem, který jsme dokončili v září 2019, je nová
generace systému pro centrální zadávání, Centrální nákup (CNKP),
který je integrovaný s nástrojem E-ZAK. Pro Kraj Vysočina jsme dodali
tento systém, který výrazně zjednoduší centrální nakupování. Projekt
Centrální nákup má velké ambice, neboť se hodí nejen pro velké
centrální zadavatele, jako jsou kraje, ale využijí ho i menší zadavatelé,
jako jsou města s několika příspěvkovými organizacemi.

Digitální ústava
aneb umožněte občanům
komunikovat elektronicky
V lednu vešel v platnost zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální
služby a o změně některých zákonů. Tzv. digitální ústava zajistí
občanům právo komunikovat s úřady elektronicky, odpadne povinnost dokládat papírové dokumenty. Výjimkou zůstanou agendy, které
přes internet vyřídit nelze, např. vyzvednutí řidičského průkazu.
Zákonem rovněž došlo ke změně řady dalších právních předpisů, mezi
nimi např. správního řádu nebo zákona o svobodném přístupu
informací. Účinnost zákona je stanovena rozdílně pro jednotlivá
ustanovení, z nichž některá již účinnosti nabyla, a u dalších je stanovena až na 1. 2. 2022.
Pomocí našeho řešení, elektronických formulářů e-forms, mohou
úřady naplňovat principy a povinnosti z digitální ústavy. Včas připraven chtěl být např. Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), jemuž
jsme formuláře začali implementovat na podzim 2019. Ty SÚKLu
zjednoduší a zefektivní komunikaci a zajistí pro ni bezpečné a moderní
prostředí.

Nedočkaví dodavatelé čekají na připojení
do Centrální databáze dodavatelů.
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