Školení uživatelů elektronického tržiště & novinky v roce 2017
(pro ZADAVATELE veřejných zakázek)


Co je TENDERMARKET?



Termín a místo konání:

TENDERMARKET je největší elektronické tržiště veřejné

Praha - OREA Hotel Pyramida

správy v ČR - plně elektronický systém pro zadávání

Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 (zastávka MHD „Malovanka“)

veřejných zakázek, kde všechny úkony v zadávacím, resp.

23. listopadu 2017 (čtvrtek) od 9:00 do 12:30 hodin

výběrovém řízení, provádí zadavatel i dodavatel

(prezence od 8:30)

v elektronické podobě.




Čeho se bude školení týkat?

Cena a kapacita:

1.000,- Kč bez DPH / 1 osoba

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky (zadavatele

(pro členy projektu POCTIVÝ ZADAVATEL 20% sleva)

veřejných zakázek) se systémem elektronického tržiště

Kapacita je omezena na 50 osob.

TENDERMARKET, se souvisejícím legislativním rámcem a s
novinkami, které byly v systému elektronického tržiště

Informace a přihlášky:

Přihlášení na školení lze provést na adrese

v roce 2017 realizovány.




www.tendersystems.cz v sekci Služby - Školení a

Komu je školení určeno?

vzdělávání, kde ve formuláři "Online registrace na školení"

Zadavatelům veřejných zakázek, kteří elektronické tržiště

vyberete termín, vyplníte povinná pole a potvrdíte.

TENDERMARKET používají, či jeho používání zvažují. Určeno i

Po zpracování formuláře Vám bude doručen e-mail s

pro začátečníky, avšak se základní znalostí problematiky

potvrzením registrace na požadovaném školení.

veřejných zakázek.




Přednášející

Kontaktní osoba:

Ing. Dana Vinzensová

Ing. Pavel A. Eger, Ing. Zbyněk Miklík

tel.: +420 212 241 545
e-mail: dana.vinzensova@tendersystems.cz

Časová dotace

1. blok
9:00 – 10:30

Program školení / témata


Obecný úvod k legislativě elektronického zadávání veřejných zakázek, podporované zadávací
postupy v e-tržišti



Aktuální postavení e-tržišť na trhu elektronických nástrojů, model provozu od 1. 7. 2017 a
vztah e-tržišť a Národního elektronického nástroje



Výhled v oblasti povinností souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek



Způsob zpoplatnění služeb e-tržiště



Základní technicko-technologické informace o e-tržišti



Rozsah podpory uživatelů a možnosti vyzkoušení funkcionalit v testovacím prostředí



Novinky v e-tržišti v roce 2017



Ukázka základních ovládacích prvků e-tržiště, registrace, veřejná část (věstník) e-tržiště
Přestávka na občerstvení a individuální dotazy (30 minut)



Ukázka zadání veřejné zakázky malého rozsahu - od specifikace až po zadání zakázky
(otevřená výzva, popř. přímé zadání)

2. blok



Rámcové dohody v e-tržišti

11:00 – 12:30



Elektronická aukce v e-tržišti



Nestandardní stavy v e-tržišti



Diskuze a dotazy účastníků
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