
1PAVEZA & EVEZA

PAVEZA & EVEZA 
software pro správu veřejných zakázek



2 3PAVEZA & EVEZA PAVEZA & EVEZA

PAVEZA, 
PAVEZA LIGHT

Efektivní elektronický nástroj 
pro podporu nákupních procesů 
a snadnou přípravu a administraci 
veřejných zakázek

Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA 
LIGHT) usnadňuje zadavatelům přípravu a administraci zadávání 
veřejných zakázek při současném zvýšení transparentnosti celého 
procesu, s možností vnitřního i vnějšího dohledu nad přípravou 
a definováním zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to již od 
okamžiku vzniku záměru. 

Modul plánování

Modul plánování umožňuje vytvořit plán nákupních potřeb ve věc-
né struktuře (NIPEZ), a to buď z aktuálního finančního plánu organi-

zace (například rozpočtu města) anebo přímo bez vazby na finanční 
plány. Díky tomu je možné snadno získat přehled o plánovaných 
nákupních potřebách na dané období za celou organizaci. Tímto 
postupem lze snadno určit hodnoty věcně setříděných budou-
cích nákupních akcí a také agregovat nákup do větších nákupních 
celků. Dosažení finančních úspor je zase snazší. Proces plánování 
je nastavitelné workflow s možnostmi schvalování na jednotlivých 
organizačních úrovních. Automatické načítání rozpočtu z účetního 
systému lze nastavit pouze v případě serverové verze PAVEZA insta-
lované u zákazníka. Systém lze nastavit i opačně, tzn. pomocí tohoto 
modulu lze vytvořit podklady pro tvorbu finančního plánu.

MODUL PLÁNOVÁNÍ PAVEZA PAVEZA LIGHT

Import rozpočtu města nebo jiného finančního plánu organizace ● /

Rozpad vlastního finančního plánu do věcné struktury NIPEZ ● /

Vkládání nákupních potřeb ve struktuře NIPEZ
bez vazby na finanční plán

● ●

Uživatelská oprávnění dle organizační struktury ● ●

Modul veřejných zakázek
Modul je vhodným prostředkem pro elektronickou podporu 
„klasických papírových“ veřejných zakázek. Umožňuje evidenci, pří-
pravu a administraci všech nákupních aktivit, které probíhají podle 
předem stanovených postupů. Jednotlivé nákupní akce (například 
typicky veřejná zakázka v režimu zákona o veřejných zakázkách) 
jsou uživatelem zadávány do připravených formulářů. Vyžadovány 
jsou jen podstatné informace. Uživatel zvolí pouze takový postup 
výběru dodavatele, který mu systém „povolí“, a to v souladu s interní 
směrnicí, případně se zákonem.

Proces přípravy veřejné zakázky (nákupní akce) může být elektronic-
ky schvalován. Pravidla procesu a schvalování lze nastavit dle orga-
nizačních zvyklostí. Uživatel má možnost z aplikace přímo vytvářet 
dokumenty PDF, které jsou pro daný zadávací postup předepsané, 
což zaručuje jednotnost a obsahovou správnost. Po vyhlášení VZ má 
uživatel k dispozici formuláře pro administraci, kdy pouze zadává in-
formace do polí v aplikaci. Postupně je tak s pomocí generovaných 
PDF vytvářena požadovaná dokumentace (zápisy, protokoly apod.). 
Uveřejňování dokumentů a informací pak probíhá poloautomaticky, 
bez nutnosti uživatele vstupovat na profil a dokumenty vkládat.

MODUL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA PAVEZA LIGHT

Generování dokumentů PDF dle uložených šablon ● ●

Customizace předdefinovaných PDF šablon dle potřeb zákazníka ●  omezeně

Import originálů (skenů) dokumentů ● ●

Vedení elektronického spisu dokumentů k VZ ● ●

Workflow v procesu přípravy a administrace VZ
s možností schvalování

● ●

Customizace workflow dle potřeb zákazníka ● omezeně

Integrované propojení na certifikovaný profil zadavatele EVEZA 
(součást)

● ●

Integrace na aukční portál proe.biz (licence proe.biz není součástí) ● ●

Uživatelská oprávnění dle organizační struktury ● ●
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Nástroj je určený pro města, obce, 
územně samosprávní celky, státní podniky 
a organizace či komerční subjekty

Výhody řešení

•	 Zavedení jednotného systému a postupů na všech organizač-
ních úrovních zadavatele.

•	 Efektivní řízení procesu zadávání a správy veřejných zakázek.
•	 Úspora času při přípravě a administraci zadávacích řízení.
•	 Zjednodušení a zpřehlednění celého procesu zadávání veřej-

ných zakázek.
•	 Zefektivnění rutinních administrativních úkonů při zadávaní 

a hodnocení VZ.
•	 Kompletní vedení agendy dokumentace celého zadávacího 

řízení.

•	 Správa a evidence všech veřejných zakázek v jednotném soft-
warovém prostředí.

•	 Předdefinované šablony dokumentů.
•	 Možné modifikace specifických potřeb dle požadavků konkrét-

ního zadavatele.
•	 Manažerské přehledy a statistiky.
•	 Možnost integrace na datová úložiště zadavatele.

  TECHNOLOGIE PAVEZA PAVEZA LIGHT

DB server Oracle/SQL Oracle

Umístění fyzické instalace server zákazníka
hostovaná 

aplikace https://

Internetová aplikace (tj. bez instalace na PC) ● ●

Počet uživatelů v rámci licence zákazníka (IČ) neomezeno 10

Navýšení počtu uživatelů / lze navýšit

Možnost integrace k lokálním aplikacím (DMS, spisová služba) ● nelze

Možnost integrace na ERP, reálné řízení nákupu ● nelze

Doba implementace 4 měsíce (dle úprav) 2 týdny
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 STRUKTURA CENY PAVEZA PAVEZA LIGHT

Počáteční implementace / jednorázová úhrada ● ●

Prodej (pronájem) licence / jednorázová (měsíční) úhrada ● měsíční pronájem

Servisní poplatek maintanance / měsíční úhrada ● ●

Poskytnutí hostingových služeb / měsíční úhrada / ●

Reference 

•	 Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
•	 Vysoké učení technické v Brně
•	 Statutární město Olomouc
•	 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Servis a uživatelská podpora
•	 Průběžná aktualizace systému v souvislosti s novelami zákona.
•	 Elektronické rozhraní HelpDesku NWT k řešení dotazů a poža-

davků na úpravy systému.
•	 Pravidelné školení uživatelů.

Přínosy
•	 Přímé úspory v nákupu (sdružení nákupu = výhodnější ceny).
•	 Sekundární úspory (efektivnější správa VZ, nižší personální 

náklady).
•	 Eliminace pokut vlivem nižšího rizika porušení zákona o veřej-

ných zakázkách.
•	 Zprůhlednění systému nákupu v celé organizaci včetně organi-

začních složek.
•	 Naplnění zákonných povinností v zadávání VZ na všech org. 

úrovních i pro VZMR.
•	 Implementaci softwaru (k automatizaci nákupního procesu) 

provázaného na stávající systémy organizace.

Hlavní úsporu nákladů 
přináší výhodné sdružení 
nákupů a efektivní správa 
veřejných zakázek
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EVEZA

Internetová aplikace EVEZA nabízí 
vyšší komfort a podporu při správě 
veřejných zakázek

Tento nástroj umožňuje vytvářet profil jednotlivých vyhlašovatelů 
veřejných zakázek (obce, nemocnice, veřejné instituce, státní pod-
niky, atd.) a také publikovat dokumenty k vyhlašovaným veřejným 
zakázkám. Tímto krokem se zvyšuje konkurenční výhoda a funkcio-
nalita software na správu agendy veřejných zakázek „PAVEZA“, jejž 
v minulosti vyvinulo programátorské oddělení divize Servis. EVEZA 
může být součástí produktu PAVEZA nebo může fungovat také 
samostatně.

Profil zadavatele EVEZA 
 
Profil zadavatele EVEZA je internetová SW aplikace, která umož-
ňuje uveřejňování informací a dokumentů o veřejných zakázkách, 
v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách a navazujících 
předpisů. Profil je certifikovaný podle vyhlášky č. 260/2016 Sb.

  PROFIL ZADAVATELE EVEZA EVEZA

Uveřejňování dokumentů a informací o VZ v souladu se zákonem ●

Vedení spisu VZ včetně neveřejných dokumentů ●

Více organizačních útvarů v rámci jednoho profilu ●

Možnost identifikace uchazeče při stahování dokumentů ●

Nástroj je určený pro 
veřejné a sektorové 
zadavatele

  TECHNOLOGIE EVEZA

Umístění fyzické instalace
hostovaná 

aplikace https://

Internetová aplikace (tj. bez instalace na PC) ●

Počet uživatelů v rámci licence zákazníka (IČ) 2

Navýšení počtu uživatelů lze navýšit

Doba implementace 2 dny

Certifikace dle zákona o veřejných zakázkách ●

  STRUKTURA CENY EVEZA

Registrace Zadavatele na Profilu EVEZA, tj. vytvoření Profilu zadavatele ZDARMA

Registrace Dodavatele na Profilu EVEZA ZDARMA

Obsluha profilu zadavatele prostřednictvím administračního rozhraní, vč. editace již uveřejněných VZ ZDARMA

Uveřejnění jedné veřejné zakázky a informací s ní souvisejících (vztahuje se na všechny druhy a typy 
VZ a na informace uveřejňované po celou dobu uveřejnění VZ bez ohledu na velikost příloh)

viz ceník

Další položky viz ceník

Profil zadavatele EVEZA je navržen tak, aby poskytoval uživatelům 
při správě veřejných zakázek vyšší komfort a podporu, než vyžaduje 
samotná vyhláška a prováděcí předpisy. Zadavatelé tak mohou 
vést evidenci veřejných zakázek ještě před jejich vyhlášením, což 
lze snadno využít jako souhrn plánu VZ. Rovněž je možné ukládat 

dokumenty k VZ, které jsou interní povahy, tzn. nebudou nikdy uve-
řejněny na profilu. Zadavatel tak může profil zadavatele využít pro 
vedení spisů dokumentace k VZ. Profil umožňuje také založit další 
organizační útvary zadavatele a k nim nastavit specifické uživatelské 
oprávnění. 
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  STRUKTURA CENY PAVEZA + EVEZA EVEZA
EVEZA 

(pouze el. příjem nabídek)

Počáteční implementace /  
jednorázová úhrada

● registrace na profil ZDARMA registrace na profil ZDARMA

Prodej (pronájem) licence ● registrace na profil ZDARMA registrace na profil ZDARMA

Servisní služby / helpdesk ● ● ●

Poskytnutí hostingových služeb / 
měsíční úhrada

/ ● ●

  TECHNOLOGIE PAVEZA + EVEZA EVEZA
EVEZA 

(pouze el. příjem nabídek)

Umístění fyzické instalace
server zákazníka / 

hostovaná aplikace
hostovaná aplikace hostovaná aplikace

Internetová aplikace 
(tj. bez instalace na PC)

● ● ●

Počet uživatelů v rámci licence 
zákazníka (IČ)

neomezeně neomezeně neomezeně

Doba implementace 4 měsíce 2 dny 2 dny

Elektronický příjem nabídek 
v aplikaci EVEZA

V el. nástroji EVEZA byla vyvinuta funkcionalita, která umožňuje 
rychlý, efektivní a jednoduchý el. příjem nabídek. 

El. nástroj EVEZA je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., a na 
vybrané požadavky vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

El. příjem nabídek je modifikován do třech samostatných variant 
provozování: 

PAVEZA + EVEZA 
•	 Komplexní a efektivní systém pro podporu nákupního procesu, 

kdy aplikace PAVEZA usnadňuje zadavatelům přípravu a admi-
nistraci zadávání nákupních případů (přímý nákup, objednávky, 
veřejné zakázky). Napojením na profil zadavatele EVEZA pak 
dojde k automatickému uveřejnění dokumentů a informací 
o VZ, včetně spuštění el. příjmu nabídek. 

EVEZA 
•	 Registrace zadavatele na profilu EVEZA, využití všech jeho 

funkcionalit, včetně el. příjmu nabídek.

EVEZA (pouze el. příjem nabídek)
•	 Použití el. nástroje EVEZA pouze pro el. příjem nabídek, 

přičemž profil zadavatele zůstává u stávajícího poskytovatele. 
Možnost individuálních úprav při implementaci el. nástroje 
EVEZA.

Standardní funkcionality
el. nástroje EVEZA

•	 Automatické šifrování/dešifrování nabídek na pozadí procesu 
podání/otevírání nabídek.

•	 Elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 
formou rozesílání a přijímání datových zpráv, s možností 
připojení přílohy.

•	 Možnost nastavení elektronického podepisování v celém 
procesu.  

•	 Volba oprávněných osob (min. 2) k otevření podaných nabí-
dek a k vložení zápisu komise/zadavatele.

•	 Možnost změny lhůty pro podání nabídek.
•	 Vedení a archivace el. komunikace v rámci zadávacího řízení.
•	 Rozesílání notifikačních e-mailů oprávněným osobám uživa-

tele/dodavatelům.
•	 Archivace podaných nabídek po neomezenou dobu.

Přínosy řešení el. příjmu nabídek 
v el. nástroji EVEZA

•	 Efektivní, jednoduchý a rychlý nástroj pro el. příjem nabídek.
•	 Naplnění zákonných povinností elektronizace zadávání veřej-

ných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.
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Potřebujete víc informací?

www.paveza.cz, www.eveza.cz

www.nwt.cz

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Kontakt

Ing. Vít Štěpánek 

+420 606 660 336 

vit.stepanek@nwt.cz


