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Podmienky používania DEMO verzie systému Elektronické obstarávanie  

verzia 1.0 účinná odo dňa 1.12.2018 
 

1. Výklad pojmov 
 

1. Pojmy uvedené v týchto podmienkach majú význam uvedený v tomto článku: 

Autorský zákon Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov. 

DEMO verzia  Systému Elektronické 

obstarávanie / Systému EO 

Demo verzia systému na podporu úkonov realizovaných 

počas administrácie zákaziek verejného obstarávania 

v zmysle ZVO, riadenie postupov verejných obstarávaní, 

jeho hardvérových a softvérových súčastí, vrátane databáz, 

potrebných na prevádzku systému a poskytovanie ďalších 

súvisiacich služieb Prevádzkovateľom. Prostredníctvom 

Demo verzie Systému EO nie je možné vyhlásiť zákazku. 

Nariadenie GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

Používateľ 

 

Akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, 

ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, osobou 

podľa § 8 ZVO alebo inou osobou, ktorá používa Demo 

verziu Systému EO. 

Prevádzkovateľ ANASOFT APR, spol. s r.o., so sídlom Mlynská dolina 41, 

811 02 Bratislava, IČO: 31 361 552. 

Zákon o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Zamedzenie prístupu Znemožnenie Používateľovi použiť Demo verziu Systému 

EO. 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Úvodné ustanovenia 
 

1. Predpokladom používania Demo verzie Systému EO je súhlas s týmito podmienkami.  
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2. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a 

Používateľom a sú pre nich záväzné. 

3. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi oprávnenie používať Demo verziu Systému EO prostredníctvom 

internetového rozhrania https://eo.demoeks.ana.sk/, a to za účelom jeho otestovania.   

 

3. Cena 
 

1. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi Demo verziu Systému EO bezplatne.  

 

4. Spôsob poskytnutia  Demo verzie Systému EO  
 

1. Prevádzkovateľ  odovzdá Používateľovi prístupové údaje k Demo verzii Systému EO, umožňujúce 

Používateľovi prístup k Demo verzii Systému EO prostredníctvom osobitnej subdomény 

https://eo.demoeks.ana.sk/.  

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Demo verziu Systému EO bude Používateľ môcť využívať v kvalite, ktorú je 

možné rozumne očakávať s prihliadnutím na jeho povahu, účel, odmenu za jeho sprístupnenie. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený monitorovať činnosť Používateľa v Demo verzii Systému EO za účelom 

poskytnutia potrebnej pomoci Používateľovi a kontroly využívania Demo verzie Systému EO. Obsah 

Používateľa Prevádzkovateľ nevlastní, nie je oprávnený ho upravovať, či akokoľvek inak meniť bez 

predchádzajúceho súhlasu Používateľa, ak tieto podmienky neurčujú inak. V prípade ak Používateľ pri 

používaní Demo verzie Systému EO nahraným obsahom porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

koná v rozpore s dobrými mravmi, Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať takýto obsah. Používateľ si je 

vedomý a súhlasí, že údaje ním zaslané, nahrané alebo iným spôsobom vložené do Demo verzie Systému 

EO sú viditeľné aj pre iných používateľov Demo verzie Systému EO. 

4. Prevádzkovateľ môže aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa meniť podobu a štruktúru Demo 

verzie Systému EO, a to najmä pri jeho aktualizácií. 

5. Používateľ sa zaväzuje, že Demo verziu Systému EO bude používať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, dobrými mravmi a týmito podmienkami a tiež, že nebude narúšať alebo poškodzovať 

Demo verziu Systému EO, servery, siete a systémy s nimi spojené, uverejňovať či používať spamy, softvérové 

vírusy alebo akékoľvek iné kódy, súbory alebo programy, ktoré by mohli prerušiť, obmedziť, ukončiť alebo 

akokoľvek inak poškodiť prevádzkovanie Demo verzie Systému EO alebo jeho funkčnosť. 

6. Všetky činnosti Používateľa v rozpore s týmito podmienkami, ktoré môžu mať za následok (hoci aj prípadné) 

ohrozenie funkčnosti Demo verzie Systému EO, a/alebo činnosti Používateľa, ktoré by akýmkoľvek spôsobom 

ohrozovali autorské práva či iné oprávnenia, budú zo strany Prevádzkovateľa posudzované ako podstatné 

porušenie týchto podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľa v takejto jeho činnosti obmedziť. 

Takéto obmedzenie spočíva najmä v zamedzení prístupu k Demo verzii Systému EO, pričom opatrenia 

smerujúce k obmedzeniu takejto činnosti Používateľa je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť okamžite. 

7. Používateľ sa zaväzuje primerane zabezpečiť prístup do Demo verzie Systému EO tak, aby nedošlo k 

jej zneužitiu, a to najmä, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Demo verzie Systému EO osobou, ktorá 

k tomu nie je oprávnená. Používateľ je povinný vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na zamedzenie úniku 

prihlasovacích údajov a hesiel do Demo verzie Systému EO neoprávneným osobám. Používateľ v plnom 

rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikla jemu, Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s neoprávneným vstupom do Demo verzie Systému EO alebo únikom prihlasovacích údajov. 

 

https://eo.demoeks.ana.sk/
https://eo.demoeks.ana.sk/
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5. Licenčné ustanovenia 
 

1. Používateľ je oprávnený využívať Demo verziu Systému EO za účelom jeho otestovania a vyskúšania si jeho 

funkcionalít.  

2. Používateľ berie na vedomie, že použitie určitých funkcionalít môže byť obmedzené vzhľadom na to, že ide 

iba o demo verziu. Používateľ berie na vedomie, že prostredníctvom Demo verzie Systému EO nie je možné 

realizovať proces verejného obstarávania podľa ZVO. 

3. Oprávnenie využívať Demo verziu Systému EO na skúšku je neprenosné a časovo obmedzené na dobu 

sprístupnenia Demo verzie Systému EO. Používateľ môže používať Demo verziu Systému EO len pre svoje 

potreby v neobmedzenom územnom rozsahu.  

4. Používateľ sa zaväzuje chrániť Demo verziu Systému EO ako celok, ako aj jeho jednotlivé časti (napr. aj logá, 

fotografie, jednotlivé grafické prvky) pred neoprávneným užívaním a nie je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený: 

a) predať, prenajímať, požičiavať alebo iným spôsobom sprístupniť Demo verziu Systému EO tretej 

osobe, 

b) Demo verziu Systému EO rozmnožovať, meniť, prekladať, rekompilovať, reassemblovať a vracať do 

predchádzajúceho stavu, 

c) rozmnožovať, zostavovať alebo rozširovať produkty odvodené od Demo verzie Systému EO, 

d) rozmnožovať, prekladať či meniť akúkoľvek dokumentáciu k Demo verzii Systému EO poskytnutú 

Prevádzkovateľom s výnimkou jej použitia pre interné účely resp. účely, pre ktoré bola Demo verzia 

Systému EO dodaná. 

 

Porušenie týchto záväzkov zo strany Používateľa zakladá právo Prevádzkovateľa zamedziť prístup 

Používateľa do Demo verzie Systému EO. Zodpovednosť za náhradu škody spôsobenej Prevádzkovateľovi, 

tým nie je dotknutá. 

 

6. Ochrana osobných údajov 
 

1. Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, ako 

aj Nariadenia GDPR. 

2. V prípade, že v rámci Demo verzie Systému EO dochádza k spracovaniu osobných údajov Používateľom, 

Používateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, ako aj Nariadenia GDPR, 

za čo aj zodpovedá. 

3. Práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente „Práva a povinnosti zmluvných 

strán pri spracúvaní osobných údajov“, zverejnenom na:   

https://eo.eks.sk/ZmluvaEO/ZmluvnePodmienkyAPrilohy.  

 

7. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu 
 

1. Prevádzkovateľ sprístupňuje Používateľovi Demo verziu Systému EO tak, ako stojí a leží. 

https://eo.eks.sk/ZmluvaEO/ZmluvnePodmienkyAPrilohy
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2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania Demo verzie Systému EO, stratu dát 

a nemožnosť prístupu do Demo verzie Systému EO. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či ušlý 

zisk Používateľa v súvislosti s prerušením poskytovaných služieb. 

3. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby Demo verzia Systému EO mala náležitosti požadované platnými právnymi 

predpismi, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov ním 

vygenerovaných, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú s jeho používaním. 

4. Všetky riziká spojené s používaním Demo verzie Systému EO nesie Používateľ. Prevádzkovateľ nenesie v 

žiadnom prípade zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním Demo verzie Systému EO, nech by bola 

akákoľvek. 

 

8. Doba sprístupnenia Demo verzie Systému EO 
 

1. Prevádzkovateľ sprístupní Demo verziu Systému EO na dobu, kým sa nedosiahne účel testovania Demo 

verzie Systému EO. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie Demo verzie Systému EO, pričom 

o plánovanom termíne ukončenia poskytovania Demo verzie Systému EO vopred informuje Používateľa, a to 

v primeranej lehote.  

 

9. Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto podmienky vo verzii 1.0 nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2018. 

2. Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa vyplývajúce z týchto podmienok, ale v nich výslovne 

neupravené, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 


