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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

1 Hromadné dešifrování nabídek / žádostí o účast

Nově můžete provádět dešifraci  nabídek /  žádostí  o účast hromadně.  Tento způsob dešifrace je

vhodný u veřejných zakázek, kde je větší množství přijatých nabídek / žádostí o účast.

Už nebudete muset čekat na druhou osobu, než provede dešifraci!

První tři kroky při dešifraci zůstávají stejné, nejprve je nutné „zahájit otevírání nabídek“ v liště

„přijaté nabídky“  viz obrázek č.1.
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Následuje vyplnění formuláře viz obrázek č. 2.

Ve třetím kroku provedete „otevření nabídky“.

V dalším kroku nastává změna, nově je na výběr ze dvou možností dešifrace přijatých nabídek /

žádostí o účast.
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1. Jednotlivé otevírání nabídek

V případě, že budete chtít odšifrovat přijaté nabídky / žádosti o účast  postupně - jednotlivě, zvolíte

první možnost „odemknutí nabídky firmy xxx“

2. Hromadné odemknutí

Jestliže se rozhodnete pro hromadné odemknutí, proběhne po podepsání dešifrace všech přijatých

nabídek / žádostí o účast.

Možnost výběru dešifrace má vždy osoba, která provádí dešifraci nabídky / žádosti o  účast

jako první. 

Příklad: osoba provádějící dešifraci jako první, uvidí možnosti viz obrázek č. 4. Pokud vybere první

možnost – jednotlivé otevření nabídky, druhá osoba musí nabídky otevřít stejným způsobem  jako je

ukázáno na obrázku č. 5 a č. 6.
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Po  otevření  první  nabídky  se  nastavení  vynuluje.  Nyní  se  obou  osobám  provádějící  dešifraci

zobrazuje tabulka viz obrázek č.7. 
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 Osoba, která bude teď otevírat nabídku / žádost o účast jako první má opět možnost volby viz

obrázek č. 8

Obrázek_č. 8

Jestliže tentokrát u druhé nabídky / žádosti o účast zvolí možnost „hromadné odemknutí“ proběhne

odemknutí všech přijatých  nabídek / žádostí o účast z jeho strany.
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Druhá osoba může dále pokračovat v jednotlivém otevírání – již ale nečeká na dešifraci od první

osoby a po zkontrolování nabídky pokračuje dále v otevírání. V případě, že si rozmyslí jednotlivé

otevírání, může také zvolit možnost hromadného otevření.
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2 Nové webové stránky společnosti

Pokud nás sledujete na webových stránkách, tak jste si již určitě všimli, že mají nový design. Jestli

ne, doporučujeme Vám je navštívit. Najdete je na adrese http://www.osigeno.cz/.

Sledujte nás, ať Vám neuteče žádná žádná novinka či nabídka semináře / školení!

Na hlavní stránce najdete čtyři sekce, kterými se naše společnost zabývá:

1.   Certifikovaný elektronický nástroj CENT

Zde se  dozvíte  vše  potřebné o  nástroji  CENT.  V této  sekci  najdete  mimo představení  nástroje

například často kladené dotazy zadavateli i dodavateli nebo manuály potřebné pro práci s nástrojem

ke stažení zdarma.

2.   Administrace veřejných zakázek

Potřebujete pomoc s administrací veřejné zakázky? Nabízíme kompletní zastoupení v zadavatelské

činnosti,  tzn.  zastupování  zadavatele  na základě příkazní  smlouvy v celém průběhu zadávacího

řízení dle ust. §43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.   Dotační poradenství

Poradíme Vám i s dotacemi. Najdete tu i námi vybrané dotační tituly o kterých si myslíme, že by
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 Vás mohli zajímat a připravili o nich přehledný výpis.

4.    Semináře a Školení  

V této  sekci  najdete  naše  semináře  a  školení  a  všechny  potřebné  informace  k  nim.  Bohužel

v  současné  době  z  důvodu  nařízení  vlády  proti  šíření  SARS  CoV-2,  semináře  ani  školení

nepořádáme.  Můžete si  ale  prohlédnout  připravované semináře i  školení,  které  zahájíme ihned,

jakmile to bude možné.

Na hlavní stránce najdete také sekci „Novinky“, kde Vás informujeme o všem novém, co se u nás

děje. Jsou nové funkcionality v elektronickém nástroji CENT? Jsou nové dotační výzvy? Zde se to

dozvíte.

3 Drobné úpravy

V  rámci  provedeného  upgrade  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

markantního rázu.  Povedou však ke  zvýšení  uživatelského komfortu,  při  práci  s  elektronickým

nástrojem.
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4 Plánovaný upgrade

V následujícím upgrade plánujeme:

• “Odbouraní“ Java appletu. Nově již nebude Java applet využíván k ověření identity osoby.

Změna umožní využívání elektronického podpisu nejen v Internet Exploreru, ale ve všech

internetových prohlížečích.

Snažíme se, aby elektronický nástroj CENT byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a vyhovoval Vašim

požadavkům. Pokud máte nápad co bychom mohli zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zvážíme

každý podnět. A pokud bude věcný, zapracujeme ho do některého budoucího upgradu.

Pro  sdělení  námětů,  postřehů či  informací  o  problémech se zobrazováním stránek nám prosím

napište na e-mail: info@profilzadavatele.cz.                  

                                                                                                                V Šumperku dne 25.01.2021
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