
  

 

 

Školenie  

Elektronizácia verejného obstarávania pomocou EKS  
 

EKS nie je len elektronické trhovisko. Objavte možnosti systému EKS určené pre 
elektronizáciu verejného obstarávania. Znalosť celého EKS vám umožní sa rozhodnúť pre ten 

správny nástroj na dosiahnutie vašich potrieb pri konkrétnej zákazke. 
 

Cieľ školenia 
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad spôsobu zadávania zákazky 
v prostredí elektronického kontraktačného systému a to nie len pre bežne dostupné 
komodity. Je určené pre verejného obstarávateľa, ktorý sa pripravuje na povinnú 
elektronizáciu vo verejnom obstarávaní, prípadne sa chce oboznámiť s možnosťami ktoré EKS 
ponúka pri zadávaní zákaziek klasickými postupmi (verejná súťaž, užšia súťaž, zadávanie 
podlimitnej zákazky mimo ET EKS a pod.). Školenie stavia na základoch znalosti EKS (znalosť 
elektronického trhoviska EKS je výhodou).  

Na školení bude demonštrovaný celý priebeh vytvorenia a zadávania zákazky 
postupom verejnej súťaže na školiacom prostredí (nie len vo forme prezentácie), oboznámi 
vás s nástrojmi, ktoré tento systém ponúka. Po zvládnutí zadávania zákazky verejnou súťažou, 
ostatné postupy budú hračkou – všetky postupy využívajú tie isté nástroje EKS.  

 

Osnova školenia 
 

 Úvod do EO EKS 
o Čo je to EO EKS a načo slúži 
o Skladba EKS 
o Prístup k EO EKS 
o Ovládanie EO EKS 

 Nástroje EO EKS 
o Kalendár 
o Schránka správ 

 Doručovanie fikciou 
o  SPIS 
o Elektronická tabuľa 
o Sprievodca a šablóny sprievodcov 
o Knižnica vzorov 

 Príprava a vytvorenie zákazky 
o  Základné parametre zákazky 

 Rozdelenie zákazky na časti 
o  Súťažné podklady 
o  Obsah ponuky 



o  Nastavenie elektronickej tabule 
o  Hodnotiace kritéria 

 Cena 
 Iné ako cena 

 Vzorec na vyhodnotenie ponúk 
 Štruktúrovaný rozpočet 

 Vyhlásenie zákazky a jej zverejnenie na EKS 
 Fáza predkladania ponúk 

o Nová položka spisu 
o Poskytnutie vysvetlenia k predloženým žiadostiam o vysvetlenie 
o Záznam o revíznom postupe 
o Zmena lehôt vyhlásenej zákazky, SP 
o Oznámenia o oprave, o ukončení VO 

 Fáza vyhodnocovania ponúk 
o Vyhodnotenie ponúk 
o Žiadosť o vysvetlenie ponuky 

 Elektronická aukcia 
o  elektronická aukcia ako súčasť zákazky 
o  samostatná elektronická aukcia  

 Uzatvorenie zmluvy 
o  CRZ, RPVS 

 Rôzne 
o Diskusia 

 

Pre koho je školenie určené 
 
Školenie je určené pre verejných obstarávateľov, ktorí 

 poznajú legislatívu, ZVO a postupy zadávania zákaziek, 

 sa stretli s elektronickým trhoviskom EKS pre zadávania podlimitných zákaziek pre 
bežne dostupné tovary a služby, 

 chcú sa oboznámiť s nástrojmi a možnosťami, ktoré ponúka EKS na zadávanie 
zákaziek aj pre nie bežne dostupné komodity ( či už nadlimitné alebo podlimitné 
zákazky), 

 si chcú urobiť prehľad o možnostiach pre jednoduchšie rozhodovanie o vhodnom 
nástroji pre povinnú elektronizáciu v oblasti VO. 

 

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 129 Eur vrátane DPH 
 


