
                                                                                                                                                  Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
                                                                                                                                                   Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

                                                                                                                                          IČ: 059 31 614 | DIČ: CZ05931614 

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943

 

Určeno pro uživatele certifikovaného elektronického nástroje CENT

Úprava systému a vložení nových funkcionalit

Dne 22.01.2023 byl v nočních hodinách proveden upgrade
elektronického nástroje CENT 



                                                                                                                                                  Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
                                                                                                                                                   Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

                                                                                                                                          IČ: 059 31 614 | DIČ: CZ05931614 
                                                                                                                                                   
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943          

               

Obsah

 Obsah...................................................................................................................................................2
1  Rozšíření oprávnění pro interní auditory..........................................................................................4
2  Změna ikony pro odesílání zpráv.....................................................................................................4
3  Vyhledávání v liště „Plnění smlouvy“..............................................................................................4
4  Informace o typech dokumentů........................................................................................................6
5   Sdělení o údajích z přijatých nabídek..............................................................................................7
6  Zadávací lhůta..................................................................................................................................7
7  Mimořádný přístup...........................................................................................................................9
8  Drobné úpravy................................................................................................................................13
9  Plánovaný update............................................................................................................................14

 Strana 2

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/


                                                                                                                                                  Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
                                                                                                                                                   Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

                                                                                                                                          IČ: 059 31 614 | DIČ: CZ05931614 
                                                                                                                                                   
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943          

               

Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

 

1 Rozšíření oprávnění pro interní auditory

V rámci organizace je možné stanovit si osoby, které budou mít za úkol provádět interní kontrolu

veřejných  zakázek  zveřejněných  na  profilu  zadavatele  v  elektronickém  nástroji  CENT.  Aby

pověřená osoba (dále jen auditor) mohla kontrolu provádět, potřebuje k tomu oprávnění uživatele

„auditor veřejných zakázek organizace“.

Pro aktivaci oprávnění auditora bylo dosud nutné, aby „vypisovatel VZ“ (či jiná oprávněná osoba

za  zadavatele)  přiřadila  auditora  ke  konkrétní  veřejné  zakázce  mezi  „Oprávněné  osoby  za

zadavatele“

Nově  již  není  nutné  auditory  k  veřejným  zakázkám  přiřazovat.  Osobě  s  oprávněním  „auditor

veřejných zakázek organizace“ nyní stačí, když se přihlásí do nástroje a veřejnou zakázku, kterou

chce zkontrolovat vyhledá v přehledu veřejných zakázek.
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2 Změna ikony pro odesílání zpráv

Ikona pro odesílání zpráv byla pro lepší intuitivnost změněna na ikonu obálky. Setkáte se s ní v liště

„Žádosti  o  vysvětlení  zadávací  dokumentace“,  „Oprávněné  osoby  za  účastníka“  a  v  liště

„Oprávněné osoby za zadavatele“.

3 Vyhledávání v liště „Plnění smlouvy“

V případě, že jste se u své veřejné zakázky rozhodli pro manuální hodnocení nabídek, bude Vám

v liště „Plnění smlouvy“ nově umožněno vybrat účastníky zadáním jejich IČ.
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Obrázek 1: Ikona pro odeslání zprávy

Obrázek 2: Vyhledání účastníků v liště "Plnění smlouvy"
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4 Informace o typech dokumentů

V předchozích  informacích  o  nových  funkcionalitách  jsme  Vás  informovali  o  nových  typech

dokumentů, jejichž volba se provádí v liště „Dokumenty“.

Aby jste měli jistotu, že jste dokument zařadili správně, zviditelnili jsme informaci o zvoleném typu

ve sloupci „dokumentace“.
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Obrázek 3: Typ dokumentu
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Nové funkcionality související s připravovanou novelou ZZVZ

5  Sdělení o údajích z přijatých nabídek

Novelizované ust.§109 odst.3 a odst.4 ZZVZ nově bude stanovovat povinnost na základě žádosti

účastníka i dobrovolnou možnost na uveřejnění anonymizovaných informací o údajích z přijatých

nabídek. Proto jsme připravili novou tiskovou sestavu, kterou najdete u veřejné zakázky v liště

„Tiskové výstupy“ pod názvem „Sdělení o údajích z přijatých nabídek“.

Sestava je dostupná od fáze „Hodnocení“ po akceptování přijatých nabídek a slouží k informování

účastníků o umístění jejich nabídky podané k veřejné zakázce.

Údaje  v  této  sestavě  jsou  anonymizované.  Účastník  se  orientuje  dle  pořadí  jeho  nabídky

a nabídkové ceny viz ukázka přehledové tabulky v obrázku níže.

6 Zadávací lhůta

Novelizované ust.§40 ZZVZ nově bude stanovovat požadavek na uveřejnění informací o zadávací

lhůtě. Zadavatel může nově v nástroji nastavit zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou

účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
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Obrázek 4: Sestava "Sdělení o údajích z přijatých nabídek" – ukázka anonymizace
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Zadávací  lhůtu  lze  v  nástroji  CENT nastavit  při  zadávání  nového  zadávacího  řízení  v  bloku

„Zadávací řízení“. Lhůtu nastavíte pomocí kalendáře viz obrázek 5.

V případě, že jste se rozhodli zadávací lhůtu nestanovit, využijte ikony křížku „Zatím neurčeno“ a

informace o zadávací lhůtě se nebude zobrazovat v liště „Informace o veřejné zakázce“.

Zadaná informace o zadávací lhůtě se po nastavení zadávací lhůty a uložení formuláře zobrazí v

liště „Informace o veřejné zakázce“, kde bude viditelná veřejnosti i účastníkům (dle stanoveného

druhu řízení VZ).
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V případě, že požadujete poskytnutí jistoty dle ust.§41 ZZVZ a máte ve formuláři „Editace veřejné

zakázky“ pro nastavení veřejné zakázky zapnuto „jistota (zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle

§41 ZZVZ)“, je nutné zadávací lhůtu stanovit. Pokud nebudete mít stanovenou zadávací lhůtu, bude

Vás  při  uložení  formuláře  „Editace  veřejné  zakázky“ na  tuto  skutečnost  nástroj  upozorňovat

hlášením.

Zadávací  lhůta  je  svázána s termínem skončení  lhůty pro podání  nabídky.  Pokud tedy dojde  k

prodloužení lhůty pro podání nabídky zadavatelem, nástroj automaticky prodlouží i zadávací lhůtu a

to v počtech kalendářních dnů dle Vašeho původního nastavení.

 Strana 8

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

Obrázek 6: Zadávací lhůta v listě "Informace o veřejné zakázce"

Obrázek 7: Upozornění na stanovení zadávací lhůty v případě 
požadování jistoty
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Zadávací lhůtu bude nově muset zadavatel také dle ust.§40 odst.2 v souvztažnosti s ust.§246 ZZVZ

prodloužit.  Prodloužení  délky  zadávací  lhůty  můžete  provést  i  manuálně  a  to  prostřednictvím

tlačítka  „Změnit  VZ“ zobrazujícího  se nad lištou  „Informace o veřejné  zakázce“.  Ve formuláři

„Editace  veřejné  zakázky“  pak přejděte  na  druhou stranu,  kde  zadávací  lhůtu  editujte  stejným

postupem jako při jejím zadání. Nezapomeňte  provedené změny ve formuláři uložit.

7 Mimořádný přístup

Dle nového ust.§262a ZZVZ bude nutné umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen

ÚOHS)  přístup k veřejné zakázce jež je předmětem přezkumu.

Mimořádný  přístup  nastavíte  v  liště  „Oprávněné  osoby  za  zadavatele“  pomocí  tlačítka  „Přidat

speciální přístup“ viz obrázek 8.
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Po odkliknutí tlačítka se zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit tato pole:

Označení přístupu

Mimořádný přístup budete vytvářet  především pro ÚOHS,  případně pro Krajský soud v Brně.

Každý kontrolní  orgán může mít  svůj vlastní  přístup s jedinečným přístupovým HASH kódem.

Doporučujeme proto přístup označit tak, aby bylo jasné, kdo přezkum provádí. Například v případě

přezkumu ÚOHS označte přístup „ÚOHS“.

Číslo jednací

Dalším pole slouží pro vyplnění čísla jednacího, které bylo přezkumu uděleno.

E-mailová adresa

Jako e-mailovou adresu v případě přezkumu ÚOHS zadejte posta@uo  h  s.cz  , Jestliže znáte konkrétní

e-mail kontaktní osoby, která bude mít přezkum na starost, můžete zadat i konkrétní e-mailovou

adresu.

Přístupový HASH

Každý vytvářený přístup bude mít udělen jedinečný přístupový HASH kód.

Po  uložení  zadaných  dat  se  vytvořený  přístup  propíše  do  seznamu  „Oprávněné  osoby  za

zadavatele“. U přístupu je viditelný jeho název, číslo jednací a je přidána i informace o datu, kdy

byl přístup v nástroji zřízen.
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Obrázek 9: Vytvoření mimořádného přístupu – ukázka
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Aby se kontrolní orgán mohl do nástroje k zakázce přihlásit a provést její přezkum, musíte mu

předat přístupový HASH kód. Přístupový HASH kód získáte kliknutím na název zřízeného přístupu

– oblast se po najetí kurzoru myši podtrhne viz obrázek 11.

Po kliknutí na název se přístupový HASH kód zkopíroval do paměti Vašeho zařízení a můžete jej

předat kontrolnímu orgánu. Přístupový HASH kód pro vytvořený přístup viz obrázek 9 a 10 vypadá

následovně:http://test.profilzadavatele-vz.cz/home/action/special_login/hash/

f3741565c444ba458f403af44bf38029

Kontrolní orgán se pak na zakázku dostane jednoduše kliknutím na obdržený HASH kód. Jeho

náhled na zakázku bude vypadat stejně jako pro Vás – zadavatele s tím rozdílem, že kontrolní orgán

nemůže u VZ provádět žádné operace – je mu umožněno pouze nahlížení na veřejnou zakázku.
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Obrázek 10: Vytvořený mimořádný přístup 

Obrázek 11: Oblast výběru pro zkopírování hash
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Úkony,  které  mimořádný  přístup  u  zakázky  provede  se  propíší  do  auditu,  který  najdete

v liště „Audit – přehled zpráv“

Jakmile  bude  přezkum dokončen,  nezapomeňte  mimořádný  přístup  pro  kontrolní  orgán  zrušit.

Zrušení přístupu provedete pomocí ikony mínus „zneplatnit“, která je dostupná v liště „Oprávněné

osoby za zadavatele“.
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Obrázek 12: Ukázka náhledu na VZ z pohledu ÚOHS

Obrázek 13: Ukázka záznamu z auditu

Obrázek 14: Zneplatnění mimořádného přístupu
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V následujícím upgradu elektronického nástroje bude tato funkcionalita doplněna ještě o zasílání

notifikačních zpráv, které se kontrolnímu orgánu / mimořádnému přístupu automaticky odešlou v

případě, že provedete jakýkoli právní úkon či změnu u VZ. Díky této notifikaci, nebudete muset

kontrolním  orgánům  zasílat  informace  o  změnách  prostřednictvím  Datové  zprávy.  Podmínku

oznámení provedení změny splníte jednoduše díky nástroji.  Požadavek na zasílání notifikačních

zpráv byl provozovateli elektronického nástroje předložen Ministerstvem pro místní rozvoj.

8 Drobné úpravy

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

zvýšení uživatelského komfortu, při práci s elektronickým nástrojem CENT.

9 Plánovaný update

V následujícím updatu plánujeme:

• úplné odstranění Java appletu

• uveřejnění informací o době zákazu uzavření smlouvy

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  na  níže

uvedeném e-mailu.

Rádi zvážíme každý podnět a pokud bude věcný, zapracujeme jej 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 24.01.2023
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