„ENTUSiazmus pre najlepšie riešenia „

Sme expertnou organizáciou v oblasti ekonomického riadenia kvality. Špecializujeme sa na vývoj hodnotiacich
systémov postavených na znalostnej báze pre objektívne hodnotenie najlepšej ceny Best of Value.
Presadzujeme systémovy prístup vlastnej koncepcie

ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov
Metodológia ENTUS vychádza z princípov cirkulárnej, modrej ekonomiky, ako určujúceho smeru pre podporu
inovácií a ekologických projektov .
Našim cieľom je etablovanie univerzálnej metodológie hodnotenia kvality ENTUS s podporou softvérových
nástrojov pre súkromný a verejný sektor. Vývoj a implementácia prebieha maximálne efektívne v rámci nášho
komplexného poradenstva .
V rámci odborné poradenstva pre verejné obstarávanie reagujeme na neúmerný nárast administratívnych
kriterií, prieťahy a nízkej kvality riadenia vo verejných súťažiach - odbornými stanoviskami, štúdiami a
analýzami pre objektívne vyhodnotenie kvality.
Nami vyvíjané systémy a nástroje umožňujú:








Angažovať odborníkov, špecialistov na technologickej báze pre najlepšie riešenia;
Skvalitniť predprojektovú prípravu a prieskum trhu
Objektívne určit predpokladanú hodnotu zákazky
Spresniť rozpočet podľa nastavených faktorov kvalitatívných parametrov a životného cyklu;
Posúdiť podiel ekologickej a sociálnej zodpovednosti v sektorových aj prierezových oblastiach;
Stanoviť princípy a kvalitatívne parametre hodnotenia súťaže
Softverovú podporu pre efektívne riadenie procesu verejného obstarávania v zmysle zákonných
požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa
 Zaistiť účinnosť opatrení a potrebnú modifikáciu v nestabilnom prostredí pri riešení zmluvných vzťahov
.
Prínosy:
 minimalizácia rizika nápravných opatrení pre obsahové a formálne nedostatky
 kvalifikovaný prieskum ceny a kvality predmetu zákazky
 minimalizácia administratívnych kritérií pre vyhodnotenie ponúk a maximálne urýchlenie priebehu
súťaže pomocou časového manažmentu implementácie
 v prípade námietok a kontroly zabezpečenie zastúpenia verejného obstarávateľa a obhajoby
metodológie v komunikácii s Úradom pre verejné obstarávanie
Použitá metodológia poskytuje našim zákaznikom výhody jej strategickým zameraním na
•
•
•

inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách,
udržateľný rast – podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva
inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti a územnej súdržnosti.

Vývoj a implementácia metodológie je realizovaná v rámci komplexného poradenstva so zámerom
rozširovať povedomie a rešpekt ku kvalite a jej povýšenie na štandardnu požiadavku pre všetky aktivity
v súkromnom aj verejnom sektore s ohľadom na environmentálne aspekty - ako prioritného kvalitatívneho
kritéria.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!
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