
  

  

 

 

Školenie  

Elektronické trhovisko EKS  
 

EKS nie je len elektronické trhovisko, no je jedným z jeho stavebných kameňov. Spoznajte 
možnosti Elektronického trhoviska EKS pre obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb 

v prípade podlimitných zákaziek bežne dostupných komodít. 
 

Cieľ školenia 
 
Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad spôsobu zadávania zákazky v podlimitnom 
trhovisku elektronického kontraktačného z pohľadu verejného obstarávateľa / objednávateľa. 
Školenie je vhodné aj pre začiatočníkov ale aj mierne pokročilých. Má čo poskytnúť aj pre 
dodávateľov, pretože niektoré témy sú univerzálne (nastavenie, ovládanie, registrácia ale aj 
napr. tvorba opisného formulára, ktorý je potrebný nie len na prípravu objednávky ale aj 
prípravu obchodnej ponuky atď.). Počas školenia bude demonštrovaný celý priebeh zadávania 
zákazky od vytvorenia zákazky, vyhlásenia, priebehu, aukcie, zazmluvnenie vrátane 
následných krokov (referencie, zoznam negatívne hodnotených dodávateľov). 

Osnova školenia 
 

• ÚVOD do EKS 
o  Predstavenie EKS, moduly EKS 
o  OPET 
o  Bežná dostupnosť 

• Registrácia do EKS a role v EKS 
o Prihlasovanie cez eID kartu 
o Konto osoby vs Konto objednávateľa  
o Skupina dodávateľov 
o Poverenia 
o EKS a ZHS ( Zoznam hospodárskych subjektov) 

• Opisný formulár - štruktúra, životný cyklus opisného formulára 
o Vytvorenie OF (rôzne spôsoby) 
o Karanténa a rozpory 
o Zaradenie / vyradenie OF z knižnice opisných formulárov 

• Zadávanie zákazky - postup so vstupom z Knižnice 
o Knižnica opisných formulárov 

o Práca s knižnicou, vyhľadávanie, triedenia, porovnávania OF 
o Vytvorenie a popis objednávky z OF 

• Zadávanie zákazky - postup so vstupom z Katalógu ponúk 
o Vytvorenie obchodnej ponuky z OF (dodávateľ) 
o Prehľad obchodných ponúk 



o Vytvorenie objednávky z obchodnej ponuky 
• Priebeh zákazky 

o Čo môže vykonávať dodávateľ počas zadávania zákazky 
o Čo môže vykonávať objednávateľ počas zadávania zákazky 
o elektronická aukcia v EKS trhovisku 

o Výzva na účasť v eAukcii 
o Priebeh aukcie, sledovanie aukcie, dokumenty z eAukcie 

• Uzatvorenie zmluvy 
o zasielanie zmluvy do CRZT a CRZ 
o Odstúpenie od zmluvy 
o Dodatky k zmluvám 
o EKS a RVPS 

• Referencie na EKS a ZNHD 
o Referencia EKS vs referencia UVO 
o Zoznam negatívne hodnotených dodávateľov (ľudovo "blacklist") 

• Rôzne, diskusia, otázky 

Pre koho je školenie určené 
 
Školenie je určené pre všetkých objednávateľov (verejných obstarávateľov), ktorí 

• poznajú legislatívu, ZVO a postupy zadávania zákaziek, 
• chcú sa dozvedieť na čo je podlimitné trhovisko vhodné a ako ho používať, 

 
Školenie je vhodné aj pre dodávateľov, aj keď primárne je určené pre verejných 
obstarávateľov / objednávateľov. 

Školiteľ 
 

Ing. Ľubomír Grejták – externý spolupracovník spoločnosti ANASOFT APR, spol. s 
r.o. Je konateľom, konzultantom, lektorom a projektový manažér spoločnosti 
ADVAL spol. s r.o., ktorá sa zaoberá verejným a najmä elektronickým verejným 
obstarávaním od svojho vzniku. Komplexne zabezpečuje pre klientov 
poradenstvo v oblasti verejného a najmä elektronického verejného obstarávania. 
Bol zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie 

a zozname certifikovaných školiteľov na systém EVO (v čase, keď ÚVO viedlo tieto zoznamy), 
v súčasnosti je certifikovaným školiteľom na EKS a úzko spolupracuje s dodávateľom systému 
EKS. 

Cena školenia 
 
Cena za jedného účastníka je 99 Eur vrátane DPH 
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