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Portál www.verejna-soutez.cz monitoruje veřejné zakázky již 10 let!
Již své 10. narozeniny slaví největší portál monitorující veřejné zakázky. Portál www.verejna-soutez.cz
monitoruje veřejné zakázky nejen v České republice, ale díky dalších pobočkám ve skupině – Tender
Service Group nabízí i veřejné zakázky z dalších zemí.
Ředitelka společnosti, Ing. Iva Šteflová, vidí úspěch společnosti v několika faktorech:
„Jako jeden z hlavních faktorů je jistě aktuálnost informací. Pro naše klienty je zcela zásadní obdržení
informací o nově vypsaných zakázkách co nejdříve po jejich zveřejnění. Díky naší službě dostane klient
na svůj e-mail informaci o nově vypsané zakázce ze svého oboru včas. Nemusí procházet několik tisíc
různých zdrojů, což reálně ani není možné.
Neméně důležitý faktor je počet zdrojů, který společnost monitoruje. Je chybou se domnívat, že všechny
zakázky jsou zveřejněny na Věstníku veřejných zakázek. Zakázky zveřejněné na Věstníku veřejných
zakázek tvoří pouze 12% námi monitorovaných zakázek. Každý den naši zaměstnanci procházejí
jednotlivé zdroje a zadávají zakázky do systému.
V neposlední řadě vidím úspěch společnosti v zákaznickém servisu. Díky svým zkušenostem kolegové
vědí, pod jakými názvy jsou zakázky z daného oboru vypisovány. Po pravdě se někdy až divíme, jak jsou
zadavatelé při pojmenování zakázek vynalézaví “ dodává Iva Šteflová.

Kromě českého trhu společnost klade také důraz na Evropu. I zakázky z dalších 18 zemí Evropy jsou
momentálně dostupné na portálu www.verejna-soutez.cz. České klienty však kvůli jazykové bariéře
nejvíce zajímají zakázky ze Slovenska.
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i 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
zemí Evropy. Každý den jsou zde monitorovány zakázky z několika tisíc 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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