
Ako správne používať celý systém EKS 
S cieľom sprehľadniť Vám orientáciu v celom systéme EKS sme pre Vás súhrnne spracovali informácie 
o tom, kto môže systém EKS používať, ako a na aké účely. Veríme, že Vám aj tieto informácie pomôžu 
pri rozhodovaní ako postupovať pri použití systému EKS. 

Využitie systému EKS z pohľadu obstarávateľa 
Ak chcete systém EKS využívať ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, potom môžete v rámci 
systému EKS využívať moduly: 

 Elektronické trhovisko (podlimitné) – vhodné pre obstarávanie bežne dostupných tovarov 
a služieb spĺňajúce podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných 
zákaziek v zmysle ZVO  

 Elektronické obstarávanie (EO) – vhodné pre ďalšie postupy verejného obstarávania ako 
napríklad verejná súťaž, užšia súťaž, prieskum trhu atď. 

 

Elektronické trhovisko podlimitné  
Môžete využívať za nasledovných podmienok: 

 Zadávať možno iba pre nákup bežne dostupných tovarov a služieb, ktoré objemom 
finančných prostriedkov spĺňajú podmienky pre zadávanie podlimitných zákaziek v zmysle 
ZVO 

 Uchádzačom o vašu zákazku môže byť každý, kto  
o je registrovaný v systéme EKS 
o má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedenom na ÚVO 

 Pre vyhlásenie zákazky použijete opisný formulár alebo existujúcu obchodnú ponuku 
v systéme EKS 

 Jediným kritériom pre vyhodnotenie zákazky je najnižšia cena. Pri vyhlásení zákazky podľa 
Vášho daňového statusu určíte, či s DPH alebo bez DPH 

 V prípade obstarávania tovarov sa povinne použije elektronická aukcia. Elektronická aukcia 
je voliteľná pre služby 

 Celý priebeh súťaže je automatický od vyhlásenia až po uzatvorenie zmluvy. Ide o proces bez 
vyhodnocovania ponuky uchádzača, čo znamená, že nie je možné uzatvoriť zmluvu s druhým 
(tretím...) uchádzačom v poradí. Možné je odstúpenie od zmluvy na základe podmienok 
uvedených v OPET a prípadné opakovanie zákazky. 

 V procese sa využíva mechanizmus neuspokojivých referencií a zoznam negatívne 
hodnotených dodávateľov, s možnosťou opakovania zákazky v prípade, že víťaz je zapísaný 
na predmetnom zozname 

 Zmluvné podmienky sú určené Všeobecnými zmluvnými podmienkami OPET. Zmluva sa 
generuje aj podpisuje elektronicky systémom EKS. Automaticky sa zverejňuje aj v CRZ. 

 Zákazky podlimitného trhoviska v systéme spoznáte podľa toho, že začínajú písmenom Z, napr. 
Z20153452 

 

Elektronické obstarávanie 
Elektronické obstarávanie v EKS (EO) umožňuje všetkým registrovaným objednávateľom využívať 
ďalšie postupy verejného obstarávania podľa ZVO s procesnou elektronickou podporou.  

Pre verejnú súťaž, užšiu súťaž, DNS a ostatné postupy, pre ktoré EKS poskytuje elektronickú podporu, 
platia nasledovné pravidlá: 



 Objednávateľom môže byť akýkoľvek registrovaný objednávateľ v EKS . Podmienkou je 
akceptácia Zmluvy o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) a výber balíka. 

 Možno s ich využitím zadávať nadlimitné aj podlimitné zákazky 

 Obstarávanie je pri DNS obmedzené na bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce. 
Elektronickú podporu procesov pri ostatných postupoch môžete používať aj pri zákazkách na 
nie bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby.  

 Uchádzačom o zákazku môže byť každý kto 
o je registrovaný v systéme EKS 
o spĺňa podmienky účasti na osobné postavenie (zápis v zozname hospodárskych subjektov 

nie je povinný) 
o spĺňa podmienky účasti na finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú 

spôsobilosť 

 Pre zadanie súťaže sa s elektronickou podporou EKS vypracujú súťažné podklady alebo výzva 

 Súčasťou EKS je aj podpora evidencie revíznych postupov a vyhodnocovania súťaže  

 Možnosť vyhlásenia súťaže  
o bez aukcie  
o s aukciou 

 Používajú sa elektronické nástroje (elektronická tabuľa, schránka, spis) na pokrytie činností 
ako sú predloženie ponuky, vyhodnotenie, vysvetľovanie, zápisnice, lehoty, atď. 

 Doručovanie a komunikácia sú elektronické a prebiehajú prostredníctvom EKS 

 Podpora priebehu procesu resp. dodržanie postupu nadlimitného obstarávania podľa ZVO 
(kvalifikácia, otváranie ponúk podľa zvoleného postupu atď.) 

 Samotná zmluva sa vyhotovuje listinne a podpisuje fyzicky 

 

Využitie systému EKS z pohľadu dodávateľa 
Ak chcete systém EKS využívať ako dodávateľ, môžete sa uchádzať o všetky zákazky vyhlásené 
objednávateľmi vyššie, aj zákazky MV SR, ale aj zákazky iných verejných obstarávateľov či 
obstarávateľov, vyhlásené v systéme EKS.  

Vo všeobecnosti musíte splniť nasledovné podmienky pre používanie systému EKS ako dodávateľ: 

 Registrácia v systéme EKS 

 Pri elektronickom trhovisku (podlimitnom) akceptácia aktuálneho znenia obchodných 
podmienok elektronického trhoviska (OPET)  

Pre účely obchodovania na podlimitnom trhovisku je ešte navyše vyžadovaný zápis do Zoznamu 
hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO. 

Prosím preštudujte si aj časť s názvom „Využitie systému EKS z pohľadu obstarávateľa“, aby ste 
porozumeli obmedzeniam a postupom aplikovaným na jednotlivé typy zákaziek, ktoré môžu 
objednávatelia v systéme EKS vyhlasovať.  

Vzhľadom na informácie uvedené vyššie (rôzni obstarávatelia môžu využívať iné postupy na 
vyhlasovanie zákaziek) je z vášho pohľadu kľúčové iba: 

 vedieť, kde potenciálnu zákazku hľadať  

 rozumieť, akým postupom bola vyhlásená, a teda, aký je priebeh (postup) danej zákazky 

 splniť zákonné a ďalšie podmienky pre účasť na zákazke  

V tomto zmysle môžete zákazky hľadať v prehľade zákaziek, kde je možné zákazky vyhľadať podľa 
rôznych kritérií a aj podľa postupu obstarávania.  



Prosím majte tiež na pamäti, že pre úspešné uzatvorenie zmluvy s objednávateľom, môže pre Vás, 
prípadne aj pre Vašich dodávateľov, vyplynúť povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného 
sektora (RPVS). 


