nová rozšíření nástroje E-ZAK

UPGRADE E-ZAK
automatická instalace nejnovější verze
Tato služba elektronického nástroje E-ZAK zaručuje uživateli, že má vždy nainstalovanou
nejvyšší možnou aktuální verzi elektronického nástroje E-ZAK.
Uživatel tak pracuje s verzí, která mu umožní využívat veškerá nejnovější vylepšení
a funkcionality zakoupených modulů, které jsme upravili na základě uživatelských
zadání, požadavků a námětů.

Klíčové přínosy
 Vždy pracujete s nejvyšší možnou verzí elektronického nástroje E-ZAK.
 Využíváte všechny novinky a vylepšení jednotlivých modulů, která byste si jinak
museli pořizovat jednotlivě.
 Zvýšíte tak efektivitu práce a ušetříte čas při procesování veřejných zakázek.

Možnosti pořízení
 Jednorázový nákup služby „Upgrade E-ZAK“ na období jednoho roku.
 Trvalé pořízení služby „Upgrade E-ZAK“ formou dodatku servisní smlouvy.
Bližší informace žádejte u svého obchodníka, případně nás neváhejte kontaktovat na
e-mail obchod@qcm.cz.

Pozn.: Garance legislativní správnosti nástroje zůstává zachována bez ohledu na
pořízení služby „Upgrade E-ZAK“.

UPGRADE E-ZAK – přehled nových rozšíření:
novinky ČERVEN 2022


Sjednocená elektronická komunikace – elektronický nástroj E-ZAK je nyní napojen na tzv.
eKomunikaci, která umožňuje odesílání zpráv z jednotlivých nástrojů do schránky na
Portálu Dodavatele. Všechny zprávy z připojených nástrojů se tak koncentrují na jednom
místě. Tato novinka významně zkvalitní komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem
o konkrétní zakázce.



Možnost rychlé změny odboru uživatele – zadavatel nyní může změnit odbor, ve kterém je
zařazen, snadno a rychle, a to již přímo na detailu veřejné zakázky.
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Možnost práce se spisovou službou pro administrátory – zadavatelé nyní mohou udělit
přístup konkrétnímu administrátorovi ke komunikaci se spisovou službou. Práce, kterou
poté administrátor na zakázce udělá, bude automaticky propsána do spisové služby.



Modul Word DOCX šablon – modul byl rozšířen a stane se ještě lepším pomocníkem při
práci se zakázkami. Modul byl obohacen o následující proměnné:
 Nejlepší hodnocení dodavatele (pro poslední hodnotící kolo ať již otevřené či uzavřené)
 Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky
 Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky, kterým byla v E-ZAKu odeslána
výzva
 Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky z důvodu „nabídka“
 Seznam všech vyřazených/vyloučených dodavatelů u (části) zakázky
 Hodnoty kritérií z hodnocení všech dodavatelů (pro aktuální hodnotící kolo –
i neuzavřené)
 Seznam položek předmětu (části) zakázky
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Definice položek předmětu veřejné zakázky – na detailu zakázky se nyní zobrazuje blok
Položky předmětu, zadavatel může nadefinovat jednotlivé položky zakázky podle CPV kódů.
Tímto popisem předmětu zlepší zadavatel informovanost dodavatelů o poptávaných
službách či komoditách.
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Logování elektronických úkonů – zadavatel má k dispozici efektivní filtr úkonů
provedených na konkrétní zakázce ve zvoleném časovém období.



Zobrazení zadavatele v seznamu zakázek (Multiprofil) – přehled veřejných zakázek byl
rozšířen o další informace. Nově zde přibyl řádek s názvem zadavatele.

Str. 5

