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Určeno pro uživatele certifikovaného elektronického nástroje CENT

Úprava systému a vložení nových funkcionalit

Dne 12.10.2021 byl v nočních hodinách proveden update
elektronického nástroje CENT 
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

 

1 Změna způsobu ověření dodavatelských účtů

Změnili jsme způsob ověřování dodavatelských účtů. Nově mají dodavatelé při registraci možnost

stáhnout si „Žádost o registraci dodavatelského účtu v elektronickém nástroji CENT“, kterou nám

mohou zaslat třemi způsoby:

1. prostřednictvím E-mailu

2. pomocí Datové schránky

3. doručením Českou poštou

Na základě této žádosti jejich účet ověříme nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti

provozovateli elektronického nástroje CENT. O provedení ověření budou dodavatelé informováni

na e-mail, který uvedli při registraci.

Novým  způsobem  se  snažíme  minimalizovat  použití  Java  appletu,  jelikož  pro  jeho  použití  je

zapotřebí mít správně nastavené prostředí PC.

Nyní si mohou jednoduchým kliknutím nechat vygenerovat žádost, která bude na základě údajů

importovaných  z  ARESu předvyplněna.  Takto  připravenou  žádost  stačí  jen  uložit  /  vytisknout,

zajistit  její  podepsání  a  doručit ji  na  adresu  provozovatele  el.  nástroje  CENT výše  uvedeným

způsobem.

Prozatím se jedná o novou možnost a dodavatelé mají na výběr, zda nové možnosti využijí, nebo si

vyberou jednu ze stávajících možností ověření účtu.

 Strana 3

Podpora v pracovních dnech 08:00 – 16:00 hod. +420 583 550 086 | info@osigeno.cz
www.osigeno.cz     | www.profilzadavatele-vz.cz

mailto:info@osigeno.cz
http://www.profilzadavatele-vz.cz/
http://www.osigeno.cz/


           
           
           Doporučujeme dodavatele na tuto skutečnost upozornit nejev v zadávací dokumentaci ale i v případě, že budete
           provádět před-registraci firmy.
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Do budoucna však plánujeme fungovat  pouze na principu žádosti.  Je  proto potřeba dodavatele

upozornit,  že  ověření  jejich  účtů  může  trvat  i  několik  dní.  Doporučujeme  tedy  přidat  zmínku

o novém způsobu ověřování do Zadávacích dokumentací.

O této skutečnosti budeme dodavatele informovat přímo ve formuláři při registrování společnosti

v systému. Informovat je budeme také na našich webových stránkách, a detailní postup je popsán

i v aktuální příručce pro dodavatele, která je volně přístupná na našich webových stránkách v sekci

CENT → manuály nástroje (https://osigeno.cz/nastroj-cent-2/ke-stazeni/).

Dodavatelé  tento  postup  ověřování  uživatelských  účtů  již  mohou  znát  jiných  elektronických

nástrojů  pro  zadávání  veřejných  zakázek,  proto  věříme,  že  přechod  na  tuto  metodu  bude

bezproblémový.

2 Administrátor a zakládání dílčích částí

Pro ulehčení spolupráce mezi zadavatelem a administrátorem, jsme se rozhodli upravit oprávnění

pro administrátory tak, že administrátor nyní může u mateřské zakázky zakládat i její dílčí části

v případě, že se jedná o zakázku rozdělenou na dílčí části.
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3 Archivace

V archivaci veřejné zakázky se nově zobrazuje i obsah přijatých nabídek.

4 Protokol o otevírání nabídek

S ohledem na skutečnost, že zadavatelé začínají čím dál více využívat nejen kvantitativní hodnotící

kritéria, ale i kvalitativní hodnotící kritéria, byla v protokolu o otevírání nabídek upravena tabulka

„V. Seznam nabídek a zhodnocení splnění požadavků“. 

Tabulka je nově rozdělena do dvou částí a to na kvalitativní a kvantitativní hodnotící kritéria viz

obrázek 3.
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5 Otevírání dokumentů

Pro lepší přehlednost se dokumenty u zakázek otevírají v nové, samostatné kartě a to vždy vpravo

od otevřené záložky s el. nástrojem CENT.

6 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.

7  Plánovaný update

V následujícím updatu plánujeme:

• úplné odstranění Java appletu,

• úpravu používání elektronických katalogů v DNS a Rámcových smlouvách.
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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 updatu.

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

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

                                                                                                                V Šumperku dne 12.10.2021
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