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Úprava systému a vložení nových funkcionalit
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           Předběžná tržní konzultace dovoluje zadavateli vést konzultace s odborníky/dodavateli. Cílem je vymezit
           zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

 

1 Ověření profilu

Do panelu zobrazující  základní údaje  o přihlášeném uživateli  (jméno,  firma a uživatelská role  

v nástroji), byla za název firmy přidána informace o tom, zda je účet ověřen / neověřen. Informace

má usnadnit orientaci dodavatelům, kterým bez ověření účtu nelze provádět úkony jako například

vkládat  elektronické  nabídky,  žádat  o  vysvětlení  zadávací  dokumentace,  doplňovat  a  zasílat

vysvětlení atp.

Systém neověřeným uživatelům umožňuje pouze nahlížet do zadávacích řízení!

2 Předběžná tržní konzultace

Nástroj  CENT nově umožňuje  vytvořit  zakázku pod označením:  „Předběžná  tržní  konzultace“.

 

Předběžná tržní konzultace se vytvoří stejně jako nová zakázka. V menu pomocí rubriky „Nová 
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Obrázek 1: Status ověřeného/neověřeného účtu
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zakázka“ se spustí formulář pro zadání nového zadávacího řízení. Na první straně formuláře v sekci

„Upřesnění průběhu zadávacího řízení“ je možnost „Předběžná tržní konzultace dle §33 zákona

č.134/2016 Sb“.

Zatrhnutím této možnost se deaktivuje pole „předpokládaná hodnota“. Znamená to, že do něj  nelze

vepsat hodnotu a automaticky se zatrhne možnost „neuveřejňovat předpokládanou hodnotu“.  Po

odkliknutí tlačítka „pokračovat“ se na druhé straně formuláře v sekci „Zadávací řízení“ zobrazí

k vybrání druh zadávacího řízení „Předběžná tržní konzultace“.

Předběžná tržní konzultace bude procházet následujícími fázemi:
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Obrázek 2: Nastavení předběžné tržní konzultace 

Obrázek 3: Nastavení předběžné tržní konzultace

Obrázek 4: Předběžná tržní konzultace - fáze zadávacího řízení
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3 Protokol o otevírání nabídek

Dle současné terminologie ZZVZ jsme přejmenovali „protokol o otevírání obálek“ na „protokol

o otevírání nabídek“.

Protokol prošel také drobnými úpravami:

• cena v seznamu nabídek se nyní zobrazuje dle nastaveného hodnotícího kritéria,

• byl rozšířen seznam osob, které prováděly dešifraci nabídek,

• drobné úpravy estetického rázu.

4 Plánování akcí

Nově si lze naplánovat akce i bez založení VZ. Kalendář zobrazující se na hlavní stránce získal

interaktivní podobu.

Stačí si vybrat den, kdy chcete nastavit upozornění a na políčko v kalendáři kliknout myší. Otevře

se  formulář,  jak  ho  znáte  z  lišty  „Plánování  akcí“.  Novinkou  ve  formuláři  je  seznam  osob

z vaší organizace, ze kterých si můžete zvolit, kdo dostane upozornění společně s vámi. Viz obrázek

6 níže.
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Obrázek 5: Protokol o otevírání nabídek - rozlišení ceny
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Po uložení akce se vybrané políčko (datum) v kalendáři označí zelenou barvou, jako tomu bylo

dosud. Rozdíl nastává při najetí kurzorem myši na políčko. U akce naplánované bez VZ se zobrazí

nastavený název, typ a akce a případný popisek (na ukázce níže označeno červeně). Po kliknutí na

políčko se zobrazí nastavení formuláře. Akce vytvořená u VZ zobrazuje i systémové číslo zakázky

a funguje jako odkaz, který vás přepne na detail veřejné zakázky (na ukázce níže označeno modře).
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Obrázek 6: Plánování akcí - nastavení akce

Obrázek 7: Kalendář - zobrazení rozdílu u naplánovaných akcí
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5 Individuální komunikace

V poštovní schránce u „Individuální komunikace“ se nově za jménem odesílatele zobrazuje i název

společnosti.

6 Stahování dokumentů v ZIP

Stejně  jako  tomu  je  v  sekcích:  „Zadávací  dokumentace“,  „Přijaté  nabídky“,  „Individuální

komunikace“  nebo „Plnění smlouvy“,  lze stáhnout ve formátu ZIP  i veřejné dokumenty v sekci

„Dokumenty“.
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Obrázek 8: Poštovní schránka - individuální komunikace

Obrázek 9: Stažení dokumentů  v ZIP formátu
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          V evidenci smluv rozlišujeme dva typy přidání smluv:
          1) smlouvy přidané bez založení VZ – jsou označeny šedou barvou
          2) smlouvy přidané u VZ (v liště „Plnění smlouvy“) - jsou označeny tmavě modru barvou a název funguje
              jako odkaz
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7 Fáze zrušeno

Při přepínání VZ do fáze zadávacího řízení „Zrušeno“ je nyní povinné nastavit datum zrušení.

8 Evidence smluv

V evidenci smluv přibylo nové tlačítko, které umožňuje smazání přidaného dokumentu u smlouvy

vložené bez založení zakázky.

              

    

9 Předpokládaná hodnota

Ve formuláři  „Nové  zadávací  řízení“  byla  doplněna  hláška,  která  upozorňuje  na  správný zápis

předpokládané hodnoty.
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Obrázek 10: Hlášení při zrušení VZ

Obrázek 11: Evidence smluv - ikona pro smazání smluv a plateb
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           Při špatně zadané hodnotě v předpokládané hodnotě se neaktivuje pole „druh dle předpokládané hodnoty“
           a nelze pak určit ani „druh zadávacího řízení“.
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10 Drobné úpravy

V rámci  provedené  aktualizace  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

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

nástrojem.

11  Plánovaný update

V následujícím updatu 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.

• Odstranění chybného zobrazení stránek. V některých místech při vrácení stránek pomocí
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Obrázek 12: Zápis předpokládané hodnoty
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 šipky v zpět v prohlížeči, si nástroj nepamatuje historii vyhledávání. V takovém případě se pak 

zobrazí  stránka  s  hláškou:  „Platnost  stránek  vypršela“.  Abyste  již  nemuseli  pro

zobrazení používat F5, nasadíme do těchto míst zpětná tlačítka.

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 01.07.2021
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