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Modernizace směrnic o veřejných zakázkách
12. listopadu 2013 jsme se zúčastnili debaty: Jak na veřejné zakázky? Tato debata se konala
v Evropském domě v Praze a podle veliké účasti bylo na první pohled patrné, že toto téma veřejnost
opravdu zajímá. Společnost Tender Service s.r.o. nabízí svým zákazníkům nejenom zakázky z České
republiky, ale i veřejné zakázky z dalších zemí. Z tohoto důvodu budoucí vývoj ve veřejných zakázkách
pečlivě sledujeme.
Schválení modernizace stávajících směrnic se očekává na začátku příštího roku. Nově by se měl výběr veřejných
zakázek řídit nejlepší nabídkou a ne nejlevnější, jak je tomu nyní. V úvahu by měla být brána i sociální a
environmentální kritéria. Výběr veřejných zakázek se by měl řídit zásadou transparentnosti a rovného zacházení.
Tato modernizace se bude týkat tří směrnic. Hlavním přínosem nové směrnice má být zjednodušení celého
procesu zadávání a snížení administrativní zátěže. To bude docíleno pomocí tzv.: jednotného evropského
dokumentu pro zadávání veřejných zakázek. V současné době je veliký problém hodnotit uchazeče podle
nejnižší ceny. Nízké ceny jsou často dosaženy kvůli použití nekvalitního materiálu. A díky tomu dochází o
opakovanému vynakládaní prostředků z veřejných zdrojů.
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Společnost Tender Service, s.r.o. je provozovatelem portálu www.verejna-soutez.cz, který se zabývá

monitoringem, vyhledáváním

a následnou filtrací veřejných zakázek podle požadavků klienta. Nabízí

nejrozsáhlejší databázi s veřejnými i soukromými výběrovými řízeními nejenom z České republiky, ale i z dalších
17 zemí Evropy. Každý den jsou zde monitorovány zakázky z více než 9 000 zdrojů. Velkou výhodou je také
přizpůsobení služeb na míru podle potřeb klienta z hlediska oboru, předmětu a místa plnění. Veřejné zakázky
jsou klientovi zasílány na e-mail přesně podle jeho požadavků a může využít svoje konto na www.verejnasoutez.cz.
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