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Úvod

Používanie uznávanej elektronickej značky (UEZ) v elektronickom nástroji
EVOSERVIS (ďalej len "EN EVOSERVIS") bolo zrušené. Verejní obstarávatelia,
dodávatelia a členovia komisie už nemusia zadávať svoje UEZ do žiadnej z operácií
v systéme EN EVOSERVIS, ani nemusia žiadať o UEZ zaslaním vyplneného a
podpísaného formulára žiadosti o UEZ. Základné zmeny pri používaní EN
EVOSERVIS bez použitia UEZ sú uvedené v tomto manuáli.



Pre obstarávateľa: Formulár pre založenie zákazky

Verejnému obstarávateľovi sa teraz vo formulári na založenie zákazky už nebude
zobrazovať možnosť použiť UEZ a po vyplnení všetkých povinných položiek môže
založiť akúkoľvek zákazku bez toho, aby musel vybrať možnosť použitia UEZ
(Obrázok č. 1).

Obrázok č. 1 – Formulár pre založenie zákazky.



Komunikačné rozhranie

Vo všetkých typoch komunikačných rozhraní EN EVOSERVIS bolo odstránené
tlačidlo na vkladanie UEZ. Používatelia preto teraz môžu posielať správy
prostredníctvom komunikačného rozhrania bez toho, aby museli vkladať UEZ. Po
vyplnení textového poľa, výbere príjemcu správy a prípadnom vložení súborov stačí
kliknúť na tlačidlo "Odoslať správu". (Obrázok č. 2).

Obrázok č. 2 – Komunikačné rozhranie. Pozn.: uvedená možnosť zobrazenia vloženého súboru v
uvedenej sekcii je určená iba pre obstarávateľa.



Pro dodávateľa: Predloženie ponuky prostredníctvom EN
EVOSERVIS

EN EVOSERVIS teraz umožňuje uchádzačom predkladať ponuky v zákazke bez
toho, aby museli vkladať UEZ. Uchádzačom preto stačí zadať hodnoty požadované
verejným obstarávateľom alebo vložiť požadované súbory a ponuku jednoducho
predložiť kliknutím na tlačidlo "Predložiť ponuku" (Obrázok č. 3).

Obrázok č. 3 – Predloženie ponuky.



Pro členov komisie: Rokovanie komisie - zahájenie

V prípade, že si verejný obstarávateľ vo formulári na založenie zákazky vyberie
možnosť rokovania komisie elektronicky, sa možnosť zahájiť rokovanie komisie
sprístupní v určenom čase po skončení príjmu ponúk. Členovia komisie teraz
nemusia vkládať svoje UEZ, aby mohli zahájiť rokovanie komisie, ale iba kliknú na
tlačidlo "Zahájenie" v sekcii "Rokovanie komisie" (Obrázok č. 4).

Obrázok č. 4 – Zahájenie rokovania komisie.

Rokovanie komisie – hlasovanie

Po kliknutí dostatočného počtu členov komisie na tlačidlo "Zahájenie" sa komisii
sprístupnia ponuky predložené uchádzačmi. Členovia komisie teraz môžu hlasovať
bez toho, aby museli zadávať svoje UEZ, a po výbere možnosti "Vylúčiť / Nevylúčiť"
jednoducho kliknú na tlačidlo "Hlasovať". (Obrázok č. 5).

Obrázok č. 5 – Hlasovanie členov komisie.



Rokovanie komisie – ukončenie

Keď hlasoval dostatočný počet členov komisie, komisia má možnosť ukončiť
rokovanie komisie. Pre ukončenie rokovania komisie stačí kliknúť na tlačidlo
"Ukončiť rokovanie komisie". (Obrázok č. 6).

Obrázok č. 6 – Ukončenie rokovania komisie.


