
Vážení uživatelé, 

připravujeme pro vás aktualizaci systému NEN, která bude obsahovat následující novinky: 

Obecné: 

1.) Bude ukončena původní verze NEN (Silverlight) 

2.) Nově budou uživatelé notifikováni o vybraných novinkách a provozních informacích i po 

přihlášení do systému 

3.) Byl definován slovník alternativních výrazů pro vyhledávání životních situací a funkcí NEN, 

které jsou dostupné pomocí tzv. dlaždic na úvodní obrazovce po přihlášení. Například 

dodavatel může vyhledat dlaždici „Provést podání“ i pomocí klíčových slov jako je „Nabídka“, 

nebo „Žádost o účast“ apod. 

Zadavatel: 

1.) Administrace veřejné zakázky 

a. Možnost nastavení automatického uveřejnění zadávací dokumentace po uveřejnění 

formuláře ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a při odeslání výzvy dodavatelům 

b. Specifikace částí VZ byla přesunuta ze záložky Části VZ na záložku Základní údaje 

z důvodu logičtější posloupnosti vyplňování polí formuláře 

c. Evidenční číslo VVZ bude možné editovat i ve fázi, kdy probíhá zadávací řízení bez 

nutnosti použití nestandardní stavu 

d. Doplnění možnosti evidence uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv 

včetně vložení odkazu na uveřejněný dodatek 

e. Při vložení smluvní ceny u dodatku smlouvy dojde k aktualizaci celkové smluvní ceny 

smlouvy (včetně dopadnu na možnosti čerpání u rámcových dohod a dynamických 

nákupní systémů – tj. snížení/navýšení hodnoty rámcové dohody/dynamického 

nákupního systému) 

f. Nově je umožněno pro každou část veřejné zakázky stanovit jiné datum podání 

(nabídky apod.) při zahájení zadávacího postupu 

g. Umožněno generování oznámení o výběru dodavatele 

h. Systém nově při zahájení neumožní uveřejnit veřejné zakázky, které se standardně 

při zahájení neuveřejňují (např. uzavřená výzva) 

i. Přidána podpora pro odeslání tzv. čtvrtletních formulářů VVZ prostřednictvím NEN 

2.) Centralizované zadávání: 

a. Možnost stanovit období, pro které probíhá sběr požadavků 

b. Možnost nezahrnout do exportních Excelů sběrů požadavků jiné pověřující 

zadavatele, než které zařadil do centralizovaného zadávání přímo administrátor CZ 

3.) Nově bude umožněna externí administrace dynamických nákupních systémů 

4.) Přidána funkce pro zneaktivnění profilu zadavatele. V NEN byla dosud podporováno pouze 

zrušení profilu zadavatele. 

5.) Rozvoj rozhraní pro připojení individuálních elektronických nástrojů 

a. Nově umožněno přenést v datové větě veřejné zakázky nastavení pro hodnocení 

nabídek 

b. Nová metoda pro stažení bodového hodnocení nabídek z NEN do IEN 

6.) Další drobné rozvoje: 

a. Přidání sloupce „Trvání do“ a „Datum podpisu smlouvy“ na seznam smluv 

b. Na seznam veřejných zakázek byl přidán sloupec, ve kterém jsou zobrazení vybraní 

dodavatelé, pro účely snadného filtrování 



c. Bylo provedeno sjednocení rozsahu a pořadí sloupců na seznamech dokumentů 

 

Dodavatel: 

1.) U funkce pro pokročilé hledání veřejných zakázek byla přidána možnost hledat účastníky 

řízení. U této funkce byla také revidována uživatelská přívětivost, související pole byla 

seskupena do lépe pojmenovaných bloků 

2.) Zjednodušeno nastavení zadavatelů, pro jejichž veřejné zakázky požaduje dodavatel zaslání 

notifikace 

 

Předpokládaný termín instalace aktualizace na produkční prostředí NEN j v pátek 2.7.2021  

od 20 hodin. NEN bude v průběhu aktualizace dostupný, dojde pouze k odhlášení uživatelů. 


