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Vyhledávání státních zakázek 

 
18. 11. 2020 

 

Co je to SECOP II? 

SECOP I a SECOP II jsou platformy, které vytvořila a spravuje Národní agentura pro veřejné zakázky 

prostřednictvím webu https://www.colombiacompra.gov.co.  
SECOP I je platforma, na které musí státní subjekty zveřejňovat procesní dokumenty od plánování 
smlouvy se státem až po její vypořádání. Rovněž umožňuje státním subjektům a soukromému sektoru 
otevřenou a regulovanou komunikaci o smluvních procesech. 

SECOP II funguje jako transakční platforma s účty pro státní subjekty a dodavatele. Subjekty státu 
z jejich účtů vytvářejí, hodnotí a zadávají procesy jednotlivých veřejných zakázek. Dodavatelé mohou 
komentovat zpracované dokumenty, předkládat nabídky a sledovat výběrový proces online. 

 

Postup vyhledávání konkrétní státní zakázky 

Pro vyhledávání státních zakázek na platformě SECOP II existují dva způsoby: Veřejným vyhledáváním 
(bez založení účtu) anebo jako potenciální zájemce – firma (vyžaduje založením soukromého profilu).  

 

Následující manuál stručně popisuje, jakým způsobem lze v databázi vyhledávat bez nutnosti zakládat 
si profil. 
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1. Po vstupu na stránky https://www.colombiacompra.gov.co vybereme z nabídky menu „SECOP“ 
možnost SECOP II 

 

 

 

2. Na následující stránce vybereme možnost Búsqueda de procesos (vyhledávání procesů) 

 

 



CZECHTRADE  
BOGOTÁ 

3 
 

3. Na další stránce nalezneme chronologicky seřazené státní zakázky (od nejnovější po nejstarší). 
Jednotlivé atributy v hlavičce (země, státní organizace, reference, popis, aktuální fáze, datum 
uveřejnění atd.) lze řadit pomocí bílých šipek (podle abecedy nebo data). Vlevo dole po zmáčknutí „Ver 
más“ databáze zobrazí další zakázky. Vpravo u každé zakázky je možnost rychlého zobrazení detailů po 
kliknutí na „Detalle“. Pro možnost rozšířeného hledání je třeba zvolit volbu „Búsqueda avanzada“ vlevo 
nahoře. 

Vlevo dole je také možnost změnit nastavení jazyka ze španělštiny do angličtiny. Tato možnost se týká 
ale pouze změny jazyku jednotlivých názvů kategorií. Název a popis jednotlivých zakázek je k dispozici 
pouze ve španělštině. 

 

 

4. V rozšířeném vyhledávání (búsqueda avanzada) uživatel může vyhledávat například podle klíčových 
slov, názvu instituce, podle jednotlivých kategorií, časového období, typu procesu nebo stádia procesu 
licitace. Důležité je vyplnit veškeré pojmy ve španělštině i přes to, že uživatel zvolí jazyk popisků 
v angličtině. 

V optimálním případě má uživatel k dispozici konkrétní číslo konkrétního výběrového řízení. Tato 
kódová označení bývají často k dispozici ve veřejných zdrojích, jako jsou např. místní periodika nebo 
stránky jednotlivých ministerstev a státních institucí. Kód licitace zadáme do pole „Número del 
proceso“ a potvrdíme entrem. 
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5. Pro potřeby tohoto manuálu zadáme do pole Número del proceso číslo státní zakázky  
LP-DT-038-2020 a stiskneme enter. 

Ve spodní části obrazovky se zobrazí základní údaje o této konkrétní zakázce: Státní instituce, 
reference, popis zakázky, aktuální fáze zakázky, datum publikace, datum prezentace nabídek, cena 
zakázky v COP, status zakázky a detail zakázky 

 
 

6. Po rozkliknutí detailu výběrového řízení (klik na „Detalle“), se zobrazí okno s podrobnými informace 
o licitaci. Pomocí posuvníku vpravo se lze v okně pohybovat a zobrazit jednotlivé informační sekce jako 
např. obecné informace o projektu, informace o kontraktu, časový rozvrh jednotlivých aktivit v rámci 
licitace, přihlášené firmy, dokumenty o projektu ke stažení a tak podobně. 
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7. Na následujícím screenu je část okna s detailními informacemi, které zobrazují přihlášené firmy a 
status jejich žádosti (v tomto konkrétním případě „Pendiente“ čili „Čekající“. To znamená, že je 
momentálně každá z přihlášených firem v procesu, kdy státní instituce hodnotí jednotlivé firmy a jejich 
nabídky na základě požadavků výběrového řízení. V případě, že je znám výherce licitace, je v této části 
okna daná firma označena jako „Adjuricado“ čili „Přiřazeno“. V případě, že je s firmou uzavřena 
smlouva o státní zakázce, je daná firma označena jako „Celebrado“ čili „Uzavření smlouvy“, vše 
v závislosti na aktuálním stavu procesu výběrového řízení. 

Databáze umožňuje každou přihlášenou firmu rozkliknout za účelem získání více informací. K tomu je 
ale už nutné mít založený soukromý profil a přihlásit se pod svým uživatelským jménem a heslem do 
systému. 



CZECHTRADE  
BOGOTÁ 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZECHTRADE  
BOGOTÁ 

7 
 

8. Následující screen zobrazuje náhled informací na konkrétního účastníka výběrového řízení poté, co 
se uživatel přihlásí do systému pod svým založeným účtem. 

 

 

9. Následující screen zobrazuje poslední (spodní) část okna s informacemi o výběrovém řízení. Zde 
obvykle uživatel nalezne ke stažení veškeré důležité dokumenty týkající se konkrétní licitace, jako např. 
detaily o projektu, technické požadavky a tak podobně. 

 


