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2.1. Profil

zadavatele Eveza

Profil zadavatele EVEZA je certifikovaný profil zadavatele ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách. Umožňuje uveřejňování informací a dokumentů o zadavateli a jím realizovaných
veřejných zakázkách.
Podporované prohlížeče aplikace EVEZA: Internet Explorer 8 a výše, Google Chrome 28 a
výše, Mozilla Firefox 10 a výše.

2.2. Veřejná

část profilu zadavatele - popis vyhledávání VZ v
aplikaci Eveza
Systém EVEZA umožňuje vyhledání veřejné zakázky dvěma způsoby, které jsou popsány
níže.
2.2.1. Vyhledávání VZ

- v seznamu Veřejných zakázek

Na hlavní ovládací liště se stisknutím tlačítka „Veřejné zakázky“ zobrazí seznam
uveřejněných veřejných zakázek. Seznam VZ je řazen sestupně podle data Lhůty pro podání
nabídek/žádostí. U veřejných zakázek s tučně zvýrazněným názvem právě probíhá Lhůta pro
podání nabídek/žádostí, tj. stav „VZ vyhlášena“.

Seznam Veřejných zakázek - filtrování
Filtr umožňuje rychleji vyhledat konkrétní veřejnou zakázku.
Název
pole slouží pro filtrování zakázek požadovaného zadavatele
zadavatele:

Název VZ:

pole slouží pro rychlé vyhledání požadované VZ

Fulltext:

pro rychlé vyhledání VZ se do pole zadá slovo nebo číslo, které je obsaženo v
názvu VZ, názvu profilu zadavatele, evidenčním čísle VZ, identifikátoru VZ,
popisu specifikace VZ nebo se do pole uvede místo plnění VZ

Dle stavu:

pole slouží k filtrování stavu v seznamu VZ, např. „VZ zveřejněna – vyhlášena“

IČ
pole slouží k filtrování VZ zadavatele dle identifikačního čísla
zadavatele:
Druh dle
předmětu:

pole slouží k filtrování VZ podle předmětu VZ – dodávky, služby, stavební
práce

Po kliknutí na konkrétní veřejnou zakázku v uvedeném seznamu se zobrazí detail VZ
s profilem zadavatele.

Ve spodní části stránky je umístěn kontakt na odpovědnou osobu zadavatele VZ a aktuální
stav řízení veřejné zakázky. Pro nastavení funkce „Sledování veřejné zakázky“, je nutné
se přihlásit jako registrovaný dodavatel. Jak funkci nastavit je podrobně popsáno
v návodu níže.

Pokud je VZ dělena na části, je v zobrazeném detailu veřejné zakázky uvedeno "Zobrazit
seznam", kliknutím se rozbalí.

Pro každou část VZ lze využít funkci "Sledování veřejné zakázky" a v každé části VZ mohou
být samostatně uveřejněny dokumenty.
VZ uveřejněna jako Rámcová dohoda obsahuje dílčí VZ. Tyto dílčí VZ se ve stavu
"Předběžné oznámení" a "Vyhlášeno" zobrazí pouze dodavateli, který má k daným dílčím VZ
oprávnění, tj. je vítězným dodavatelem Rámcové dohody. Na veřejné části profilu zadavatele
jsou dílčí VZ viditelné pouze ve stavu "Zadáno".
2.2.2. Vyhledávání VZ

- na Profilech zadavatelů

Na hlavní ovládací liště se po stisknutí tlačítka „Profily zadavatelů“ zobrazí seznam
registrovaných profilů zadavatelů. Filtr umožňuje rychleji vyhledat konkrétní profil zadavatele.

Po výběru požadovaného profilu zadavatele se zobrazí jeho detail, obsahující seznam
vyhlášených VZ, který je uspořádaný dle stavů VZ.

Profily zadavatelů – filtrování
Profil:

filtrování „hlavního“ a „podřízených“ profilů zadavatele

Datum od
filtrování časového úseku v jednotlivých stavech VZ
- do:
Druh dle
předmětu: pole slouží k filtrování VZ podle předmětu VZ – dodávky, služby, stavební práce

Fulltext:

pro rychlé vyhledání VZ se do pole zadá slovo nebo číslo, které je obsaženo v
názvu VZ, evidenčním čísle VZ, identifikátoru VZ, popisu specifikace VZ nebo se
do pole uvede místo plnění VZ či konkrétního administrátora VZ

2.2.3. Stahování dokumentů

Zadavatelem uveřejněné dokumenty k veřejné zakázce se zobrazí v přehledné tabulce ve
spodní části stránky, v detailu VZ.
V tabulce je konkrétní informace ke každému dokumentu. Uveřejněný dokument se stáhne
klikem na přiřazenou ikonu nebo na jeho název.

Při stažení dokumentu registrovaným dodavatelem, sledujícím veřejnou zakázku, získá
zadavatel kontaktní informace o dodavateli, který dokument stáhl a tím se dodavatel stává
pro zadavatele známým, ve smyslu poskytování doplňujících informací k ZD. Zadavatel
může (pokud to uzná za vhodné a účelné – zákonnou povinnost nemá), upozornit emailem
dodavatele o změně zadávacích podmínek.
Při vložení nového nebo editaci stávajícího dokumentu v jiný den, než v den vyhlášení VZ,
se na veřejné části profilu zadavatele v detailu VZ zobrazí zelené pole „Aktualizováno“, které
je viditelné po dobu 7 kalendářích dní od provedené změny.

2.2.4. Popisy

stavů veřejných zakázek

Stav VZ

Popis stavu VZ

Předběžné oznámení - VZ
zveřejněna

Stav, ve kterém je VZ zveřejněna zpravidla v případě, kdy ze
zákona vyplývá povinnost předběžného oznámení VZ ve věstníku.

Stav, který odpovídá fázi VZ od jejího vyhlášení až do podpisu
Vyhlášené VZ – VZ zveřejněna smlouvy, případně do zrušení VZ. Ve stavu „Vyhlášené VZ“
právě probíhá „Lhůta pro podání nabídek“.

Zadané VZ - uzavřená smlouva

Stav, který odpovídá fázi od okamžiku podpisu smlouvy na základě
veřejné zakázky, do okamžiku ukončení plnění smlouvy.

Ukončené VZ – ukončeno
plnění smlouvy

Stav, který nastane ukončením smlouvy (zpravidla splněním).

Zrušené VZ

Stav, který nastane zrušením VZ po jejím vyhlášení.

2.2.5. Výhody

registrace dodavatele

Registrace dodavatele na profilu Eveza není povinná. Jedná se o bezplatnou registraci,
která umožňuje dodavateli plně využívat výhod a praktických funkcí, nabízených aplikací
Eveza. Založení dodavatelského účtu vyžaduje uvedení platného e-mailu, který pak slouží
jako kontaktní údaj pro zadavatele, při zasílání (dobrovolných) informativních e-mailů při
změnách „sledované“ VZ.
Registrací dodavatelského účtu získá dodavatel navíc:
možnost sledování konkrétních veřejných zakázek
možnost zřízení více samostatných uživatelských účtů

2.3. Registrace

dodavatele v aplikaci Eveza

2.3.1. Založení dodavatelského

účtu

Registraci nového dodavatelského účtu může provést kontaktní osoba (uživatel) dodavatele.
Na hlavní, ovládací liště aplikace zvolte možnost „Registrace dodavatele“.
Po stisknutí se načte prázdný formulář, kde se vyplní potřebné údaje pro vytvoření
dodavatelského účtu, včetně uvedení kontaktní osoby, která bude mít přístup ke všem
uveřejňovaným veřejným zakázkám s možností volby funkce „Sledování zakázky“. Bude mít
oprávnění spravovat všechny údaje dodavatele, uváděné v dodavatelském účtu.
Po vyplnění údajů se formulář odešle pomocí tlačítka na dolním okraji stránky „Uložit údaje a

dokončit registraci dodavatele“.

Odeslání požadavku na registraci účtu dodavatele je potvrzeno níže uvedenou informací.

Aplikace EVEZA odešle obratem na email dodavatele emailovou zprávu, obsahující pokyny
pro aktivaci dodavatelského účtu. Po aktivaci účtu dodavatelem je možné se ihned přihlásit.

2.4. Správa

dodavatelského účtu

2.4.1. Sledované

zakázky

Po přihlášení do systému se zobrazí menu administrační zóny dodavatele „Sledované
zakázky".

2.4.2. Označení veřejné

zakázky ke sledování

Aktivací funkce „Sledování veřejné zakázky“, se dodavatel stává pro zadavatele známým, ve
smyslu poskytování doplňujících informací k ZD. Zadavatel může (pokud to uzná za vhodné
a účelné – zákonnou povinnost nemá), upozornit emailem (notifikací) dodavatele o změně
zadávacích podmínek.
Využití této funkce je možné pouze pod registrací, tzn. při založení dodavatelského účtu.
Po přihlášení do systému a vyhledání konkrétní veřejné zakázky je v zobrazeném detailu VZ,
ve spodní části stránky, nabídka „Sledování veřejné zakázky“.

Stisknutím tlačítka „Sledovat veřejnou zakázku“ se funkce aktivuje.

Poté je veřejná zakázka přidána do seznamu sledovaných veřejných zakázek v administrační
zóně dodavatele „Sledované zakázky“.

Pokud si dodavatel nepřeje nadále sledovat veřejnou zakázku, stiskne tlačítko „Nesledovat
VZ“ a sledování veřejné zakázky bude zrušeno.
2.4.3. Můj

účet dodavatele

V základních údajích se zobrazí vyplněný formulář dodavatelského účtu, kde se dle potřeby
mohou opravit údaje pomocí tlačítka ve spodní části stránky.

2.4.4. Nápověda

Ve formuláři nápověda je k dispozici uživatelská dokumentace k dodavatelskému účtu. Po
kliku na odkaz se zobrazí na nové záložce prohlížeče.

2.5. Další

položky v hlavním menu aplikace Eveza

Na hlavní ovládací liště aplikace EVEZA jsou k dispozici další funkce/možnosti.
2.5.1. Legislativa

Po stisknutí tlačítka „Legislativa“ se na nové záložce prohlížeče zobrazí Portál o veřejných
zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tato záložka slouží zejména
zadavatelům veřejných zakázek jako informační portál.
2.5.2. O

systému Eveza

Obsahuje kontaktní údaje na provozovatele systému EVEZA, s uvedenou online provozní
dobou helpdesku, výpis podporovaných internetových prohlížečů a odkaz na návod.
2.5.3. Registrace

zadavatele

Zde se registrují zadavatelé veřejných zakázek a zakládají svůj profil zadavatele.

