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 Tender systems s.r.o. je provozovatel SSN 
 vyrábíme a provozujeme elektronické nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek zejména pro: 
› ministerstva (MO, MSP, MD, MŠ, MPO, MZD, …) 
› samosprávu (Praha, Olomoucký kraj, Plzeň, České 

Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Most, Zlín, …) 
› další zadavatele (České dráhy, Česká pošta, ČT, NKÚ, VZP, 

Mero, ČUZK, …) 

 realizujeme e-aukce a DNS (>20 mld. Kč) 
 

 
 

Představení Tender systems 



 snížení ceny centrálně nakupovaných komodit (e-
aukce, el. katalogy, atd.)  

 důraz na poměr kvalita/cena 
 snížení administrativní náročnosti nákupu 
 rating organizací dle efektivnosti nákupu  
 identifikace komodit s centralizačním potenciálem 
 postupy zakotveny v Pravidlech SSN, schválených 

radou města a účinných od 17. 10. 2017 

 
 
 

K čemu slouží SSN 



 Komodity zařazené do SSN (KK2): 
› přímo obstarávat prostřednictvím e-shopu 
› evidovat nákup prostřednictvím SSN včetně 

odůvodnění (výhodnější nákup, specifické 
požadavky na kvalitu, zajištění postupu s péčí 
řádného hospodáře) 

 Komodity nezařazené do SSN (KK1): 
› evidovat nákup realizovaný mimo SSN 

 
 

Povinnosti uživatelů SSN 



 Komunikační portál (informace o SSN) 
› www.tendersystems.cz/ssn 

 Nákupní portál SSN (nakupující organizace, 
správce SSN) 
› ssn.tendersystems.cz 

 Elektronický nástroj Tender arena 
(dodavatelé, provozovatel SSN) 
› www.tenderarena.cz 

Softwarová podpora SSN 



 duben 2017 - podpis smlouvy 
 srpen 2017 - pilotní provoz (potraviny) 
 říjen 2017 - akceptace SSN 
 říjen 2017 - schválení Pravidel SSN radou 

města 
 říjen 2017 - rutinní provoz 
 

Co již máme za sebou 



 e-shop obsahuje 1600 položek z kategorie potravin 
 zavedeno 10 dynamických nákupních systémů 
 podáno 33 elektronických katalogů od 10 dodavatelů 
 během října provedeno 76 objednávek od 9 organizací 
 vyhlašujeme veřejné zakázky na naftu, kancelářské 

potřeby, drogerii, atd. 
 probíhá registrace dalších nakupujících organizací 
 školíme nakupující organizace i dodavatele 

 

Stávající stav SSN 



 postupné zavádění dalších komodit do SSN 
 vstup dalších organizací (nakupujících i 

dodavatelů) do SSN 
 vylepšování SSN na základě zpětné vazby od 

uživatelů 
 aktivní vyhledávání komodit vhodných pro SSN, 

jejich standardizace a zařazení (nástěnka 
poptávek) 

 školení dodavatelů i zadavatelů 
 

Co nás ještě čeká 



 web: www.tendersystems.cz/ssn 
 e-mail: ssn@tendersystems.cz 
 infolinka (8 - 17h): 226 258 888 
 newsletter 
 helpdesk: helpdesk.tendersystems.cz 
 školení 

Podpora uživatelů SSN 

http://www.tendersystems.cz/ssn
http://www.tendersystems.cz/ssn
http://www.tendersystems.cz/ssn
mailto:ssn@tendersystems.cz
https://helpdesk.tendersystems.cz/
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 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek („ZZVZ“) 

 vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se 
elektronických nástrojů (…) 

 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 z. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce 

Výchozí legislativa 



 Slepý katalog 
 Ostrý katalog 

 
 Komodita (např. Potraviny) 

› Komoditní skupina (např. Pečivo) 
• Položka slepého katalogu (např. Rohlík tukový 43g) 

 

Pojmy užívané v SSN 



 postupy v režimu ZZVZ 
› zadávací řízení 
› možno využít tzv. centrálního zadavatele 

 postupy mimo režim ZZVZ 
› zakázky malého rozsahu 
› postupy dle výjimky ze ZZVZ 
› možno využít tzv. referenčního zadavatele 

Nákupní postupy v SSN 



 dynamický nákupní systém (DNS) 
 elektronický příjem nabídek 
 elektronická aukce 
 elektronický katalog 
 rámcová dohoda (1 či více dodavatelů) 

Dílčí metody nákupu v SSN 



Komodita / 
komoditní skupina Stav 

Energie / Elektřina vysoutěženo v roce 2017 (nová soutěž není aktuální) 

Energie / Plyn vysoutěženo v roce 2017 (nová soutěž není aktuální) 

Služby / Telekomunikace vysoutěženo v roce 2017 (nová soutěž není aktuální) 

Potraviny / všechny skup. vysoutěženo od 09/2017 (pravidelné soutěžní cykly v DNS) 

PHM/ Motorová nafta soutěž v přípravě – předpokl. prvních nákupů během 11/2017 

MTZ / Kancelářské potřeby soutěž v přípravě – předpokl. prvních nákupů během 02/2018 

MTZ / Drogerie, čistící 
přípravky soutěž v přípravě – předpokl. prvních nákupů během 02/2018 

MTZ / Počítače a 
příslušenství předpoklad soutěže v 1. čtvrtletí 2018 

Harmonogram soutěží 



 pro přímý nákup či evidenci nákupů 
 přístup na základě žádosti (viz 

Komunikační portál) 
 3 způsoby nákupu: 

› objednávka v E-SHOPu 
› evidence objednávky mimo systém 
› evidenční nákup 

 

Portál SSN 



Portál SSN 
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1) E-SHOP v Portálu SSN 



 

1) E-SHOP v Portálu SSN 



1) E-SHOP v Portálu SSN 



2) Objednávka mimo systém 



3) Evidenční nákup v Portálu SSN  



Děkujeme za pozornost. 
 

Jan Hrádek, Pavel A. Eger 
 

ssn@tendersystems.cz 
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