Kryteria wyboru portalu e-Usług
Jakie elementy warto wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego portalu e-Usług,
który będzie nie tylko zgodny z ustawą PZP, ale również sprawi, że elektronizacja zamówień
publicznych będzie łatwa i przyniesie pożądane zmiany w wielu aspektach codziennej pracy.

przyjazny interfejs
sprawdź w praktyce, czy narzędzie, które chcesz wybrać, jest intuicyjne i proste
w użyciu np. podczas bezpłatnej prezentacji online

możliwości rozwoju produktu
dopytaj się o plan rozwoju produktu, który zagwarantuje Ci
ciągłą aktualizację i udoskonalenia np. elektroniczne faktury

bezpieczeństwo
upewnij się, że dostawca posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia
pozwalające na bezpieczne przechowywanie oraz przetwarzanie informacji.
Zwróć uwagę np. na to, jak reguluje kwestie związane z GIODO

niezbędne funkcjonalności, które usprawnią Twoją pracę
szukaj funkcji, które usprawnią Twoją pracę, zaoszczędzą czas i zautomatyzują
to, co niezbędne np. czy protokół z postępowania generuje się automatycznie,
czy jest możliwy podgląd formularza oferty oraz ogłoszenia przed publikacją

rzetelny i zaufany dostawca
zwróć uwagę, czy wybrana firma ma wiedzę i doświadczenie z zakresu budowy
platform zakupowych, ile lat działa na rynku oraz ilu ma klientów

wsparcie zamawiających i wykonawców
sprawdź, jakie dokładnie wsparcie oferuje dostawca zarówno dla Ciebie
jak i Twoich wykonawców np. oddzielne infolinie, wsparcie mailowe, chat.
Jakiego rodzaju materiały oraz szkolenia będą dla Ciebie dostępne

przebieg procesu składania ofert przez wykonawców
dopytaj się jak wygląda proces składania ofert przez wykonawców np. czy strefa
logowania jest bezpośrednio zintegrowana z platformą

przebieg procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert
upewnij się, w jaki dokładnie sposób przebiega proces szyfrowania
i deszyfrowania ofert - czy bezpośrednio na platformie, czy należy pobrać
dodatkowe oprogramowanie

baza wykonawców
sprawdź, czy zyskasz dostęp do bazy zweryfikowanych wykonawców

integracja z TEDem
zwróć uwagę, czy dostawca jest certyfikowanym TED eSender oraz
zapewnia integrację platformy z TEDem (bez konieczności logowania się
do kolejnej platformy)

dodatkowe pakiety wspierające proces zamówień publicznych
zastanów się, jakie inne funkcje będą przydatne w Twojej codziennej pracy
np. wnioski zakupowe, planowanie

integracja z Centralnym Systemem „e-Zamówienia”
upewnij się, że dostawca gwarantuje spełnienia wszystkich wymagań w ramach
Centralnego Systemu e-Zamówień

cena
ustal swój budżet analizując przede wszystkim koszty stałe –
czyli cenę abonamentową za wybrany pakiet, obejmującą koszt
dostępu do konkretnych funkcji, liczbę przetargów oraz użytkowników

Nie daj się zaskoczyć elektronizacji.

Blog o zamówieniach publicznych.

Sprawdź jak eZamawiający pomaga

Dowiedz się więcej

w elektronizacji zamówień publicznych.

na temat zmian w procesie zamówień publicznych

Zapisz się na demo

Czytaj więcej

Platforma eZamawiający to rozwiązanie, które kompleksowo wspiera realizację
zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku przez wybór Wykonawcy po
publikację wyniku.
Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami z wykorzystaniem
nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.
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