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2,9 % HDP

Ani v příštích třech letech by státní
schodek neměl překročit Bruselem
požadovanou tříprocentní hranici.

EU už nebude podporovat
nové projekty eGovernmentu

Přihlašování do tendrů může
zjednodušit

Polovina letošního rozpočtu
Nové zelené úsporám je pryč

Náměstek ministra vnitra Ondřej
Veselský připomněl, že v budoucnu
už nebude možné směřovat
evropské peníze na budování
nových systémů, ale pouze na jejich
modernizaci. Aby mohla ČR
úspěšně žádat o podporu
elektronizace státní správy, musí
připravit strategický rámec rozvoje
veřejné správy na příští programové
období. Resort proto již nechce
budovat nové velké projekty, ale
více propojit ty existující a úspěšné
jako datové schránky, základní
registry a portál veřejné správy.

Ministerstvo pro místní rozvoj
připravilo novou veřejnou webovou
službu, která by měla snížit
administrativní zátěž dodavatelů při
přihlašování do výběrových řízení. Od
září totiž umožňuje vydávání
elektronických výpisů ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Tímto
výpisem může dodavatel prokázat,
že splnil kvalifikační předpoklady, a
nemusí tak v každém zadávacím
řízení opakovaně předkládat všechny
potřebné dokumenty.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
eviduje již 2 300 zájemců, kteří stát
žádají o celkem 470 mil. korun na
podporu zateplení rodinných domů.
První část rozpočtu je tak již z
poloviny vyčerpána. K ukončení
příjmu žádostí dojde nejpozději 29.
listopadu. Další finanční prostředky
přinese prodej emisních povolenek.
Předpokládaných 900 mil. však
program nebude mít k dispozici dříve
než na konci letošního roku. MŽP
zároveň jedná o navýšení o další 3
mld. z národních zdrojů.

SFDI v roce 2015 dojdou
peníze na spolufinancování
Dopravní stavby, na něž přispívá EU,
by mohly být od roku 2015 v
ohrožení. Státní fond dopravní
infrastruktury (SFDI) totiž nebude mít
dostatek peněz. V příštím roce má
SFDI hospodařit s 66 mld. korun,
posléze však rozpočet klesne o 20
mld. Omezování prostředků z
národních zdrojů tak zřejmě povede
k pozastavení projektů v rámci OP
Doprava.

Zdravotně znevýhodnění od
ledna přijdou o svůj status
Stát zřejmě do konce roku nestihne
zabránit tomu, aby od 1. ledna
zdravotně znevýhodnění (OZZ) přišli
na trhu práce o bonifikaci. Z důvodu
úspor prosadilo zrušení statusu OZZ
před dvěma lety ministerstvo práce,
svůj krok si však rozmyslelo a
předložilo další novelu. Tu však
poslanci nestihli projednat a reálně
hrozí, že uznání výhod OZZ od ledna
skončí. Je tím ohroženo několik tisíc
pracovních míst. Situaci může
zachránit jen nová sněmovna.
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IT systém na výplatu dávek:
jaký výklad zakázky převáží?
Jádrem problému zákazu používání
IT systému na výplatu dávek jsou
rozdílné interpretace zakázky.
Zatímco část expertů tvrdí, že resort
práce se mohl přidat k rámcové
smlouvě kvůli tzv. cloudovému řešení,
antimonopolní úřad (ÚOHS)
interpretuje zakázku jako tradiční IT
řešení, kdy se o naprogramování a
provoz aplikace musí soutěžit.
Ministerstva proti zákazu podala
rozklad, konečné slovo má ÚOHS.

Zakázky v dnešním přehledu:

A
Veřejné zakázky
B
vybíráme pro Vás to nejzajímavější C

Předběžné informace

1 201 163 614 Kč
Vyhlášené zakázky

869 984 796 Kč
Zadané zakázky

486 942 214 Kč

Předběžná informace

Vyhlášená zakázka

Zadaná zakázka

Ředitelství silnic a dálnic připravuje
trojici zakázek na právní poradenství.
První z nich se týká veřejných
zakázek a byla odhadnuta na 50
mil., druhá poptává obecné
poradenství za 50 mil. a třetí se
zabývá problematikou elektronic.
mýta za 15 mil. korun.

Státní úřad inspekce práce vypsal
tendr na poskytování právního
informačního systému pro uživatele
připojené v sítích LAN a WAN
ministerstva práce a sociálních věcí.
Předpokládaná hodnota zakázky
činí 2,6 mil. korun.

Společnost ASD Software získala v
jednacím řízení bez uveřejnění
zakázku ministerstva financí na
rozvoj Informačního systému
Auditního orgánu (ISAO) na základě
požadavků Evropské komise.
Konečná cena 3,1 mil. je o 100 tis.
nižší než původní odhad.
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