
  

 

 

Školenie  

Nadlimitné trhovisko EKS  
 

EKS nie je len elektronické trhovisko. Ponúka aj nástroje pre elektronizáciu verejného 
obstarávania a tiež nástroje nadlimitného trhoviska pre obstarávanie bežne dostupných 

tovarov a služieb v prípade nadlimitných zákaziek. Spoznajte možnosti nadlimitného 
trhoviska (NET) v školení zameranom práve na túto časť systému EKS. 

 

Cieľ školenia 
 
Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad spôsobu zadávania zákazky v nadlimitnom 
trhovisku elektronického kontraktačného z pohľadu verejného obstarávateľa / objednávateľa. 
Školenie je určené pre tých, ktorí už poznajú elektronické trhovisko EKS pre zadávania 
podlimitných zákaziek a chcú sa oboznámiť s možnosťami, ktoré poskytuje nadlimitné 
trhovisko. Súčasťou školenia je aj poskytnutie informácií o tom, na čo je a na čo už nie je 
vhodné nadlimitné trhovisko EKS. Na školení bude demonštrovaný celý priebeh vytvorenia 
a zadávania zákazky na školiacom prostredí (nie len vo forme prezentácie), počnúc tvorbou 
opisného formulára, nastavenia a vyhlásenia zákazky, predkladanie a vyhodnocovanie ponúk 
až po zazmluvnenie a súvisiace následné aktivity.  

Osnova školenia 
 

• Úvod do problematiky NET 
o Pre koho je NET určený a na čo je vhodný 
o Skladba EKS 
o Prístup k NET zákazkám na EKS 

• Vyhlásenie NET zákazky v 7+1 krokoch 
o 2 spôsoby, 4 možnosti 
o Objednávkový formulár 
o Formulár pre súťažné podklady 
o Oznámenie o vyhlásení VO 

• Nástroje NET 
o Spis 
o Elektronická tabuľa (ET) 
o Schránka správ 
o Úvodná stránka NET zákazky 

• Fáza predkladania ponúk 
o Poskytnutie vysvetlenia k oznámeniu/SP 
o Záznam o revíznom postupe 
o Zmena lehôt vyhlásenej zákazky 
o Oznámenia o oprave, o ukončení VO 

• Fáza vyhodnocovania ponúk 



o Vyhodnotenie ponúk 
o Žiadosť o vysvetlenie ponuky 

• Elektronická aukcia 
• Vyhodnocovanie predložených dokladov 
• Uzavretie zmluvy 

o Odoslanie zmluvy do CRZT, CRZ 
• Zápisnice 
• Úkony po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom (referencie) 
• Rôzne 

o Diskusia 
 

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 nadlimitné trhovisko vhodné a na čo už nie, 
• poznaȷ ́elektronické trhovisko EKS pre zadávania podlimitných zákaziek a chcú sa 

oboznámiť s možnosťami, ktoré́ poskytuje nadlimitné trhovisko. 
 
Školenia sa môžu zúčastniť aj dodávatelia, ale 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 119 Eur vrátane DPH 
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