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Tvorba úplného, presného, jednoznačného 
zadania, ktoré odzrkadľuje všetky 
odôvodniteľné potreby kontraktačnej 
autority je kruciálnym problémom verejného 
obstarávania. Žiadna jednotlivá kontraktačná 
autorita nedisponuje rozsiahlou kapacitou 
tovaroznalcov a trhoznalcov, ktorí by 
pokrývali široké spektrum nadobúdacích 
potrieb, počnúc základnými kancelárskymi 
či hygienickými potrebami, technickými 
zariadeniami, dopravnými prostriedkami, 
cez služby stravovania, facility manažmentu, 
vzdelávacie služby, SW až po rekonštrukčné 
práce a zhotovovanie diel.

VÝCHODISKÁ PRE 
BUDOVANIE EKS

Ak je cieľom dosiahnutie najvyššej hodnoty 
za najnižšie možné verejné zdroje a pri ich 
vynakladaní získať čo najvyššiu 
a najtrvalejšiu účinnosť, treba procesom 
verejného obstarávania získať kvalifikovaného, 
kompetentného, súčinného, nápomocného 
a ústretového zmluvného partnera (nie 
vystresovaného bojovníka).

Verejné obstarávanie nesmie slúžiť ako 
nástroj na nekalú konkurenciu, získavanie 
neprimeraného prospechu, vnucovanie 
vlastného produktu vynucovaním si modifikácie 
zadania predmetu zákazky, ani na likvidáciu 

hospodárskych subjektov neprimeraným 
tlakom na neustále znižovanie ceny pod 
hranicu realizovateľnosti. Zdravá konkurenčná 
hospodárska súťaž vie tieto vplyvy eliminovať 
a jej kvalitným nastavením sa dá realizovať 
cieľ. 

Kvalitné nastavenie je jednoduchý, 
zrozumiteľný, administratívne a časovo 
nenáročný proces, ktorý budú ochotní 
podstúpiť desiatky až stovky hospodárskych 
subjektov a prostredníctvom ktorého získa 
kontraktačná autorita uspokojenie svojej 
potreby spôsobom, úrovňou a rozsahom tak, 
ako to definovala v zadaní predmetu zákazky/
zmluvy/plnenia.
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ÚLOHY ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU 
NA REALIZÁCIU VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

UMOŽNIŤ NÁKUP ZA VEREJNÉ ZDROJE 
ROVNAKO JEDNODUCHÝM 
A PRIRODZENÝM SPÔSOBOM AKO 
ZA SÚKROMNÉ ZDROJE

 zmenou paradigmy vo verejnom obstarávaní, 
že identifikácia predmetu nákupu má byť zložitým 
vytváraním opisu namiesto jednoduchého výberu

 vytvorením procesu, v ktorom realizácia verejného 
obstarávania na strane kontraktačných autorít prebehne 
prirodzene a nenáročne (ak súkromný nákup masla 
vieme zrealizovať za niekoľko sekúnd, nie je dôvod, 
prečo nákup masla za verejné zdroje by mal začínať 
chemickým rozborom výrobku)

 motiváciou hospodárskych subjektov považovať 
verejné obstarávanie za nástroj na získanie zákaziek 
a nie za nástroj na likvidáciu konkurencie

ZÁSADNE SKRÁTIŤ ČAS PROCESU A ZNÍŽIŤ 

ADMINISTRATÍVNU ZÁŤAŽ 

 odstránením papiera a obálky
 minimalizáciou úkonov hospodárskeho subjektu 

pri predkladaní ponúk
 zabezpečením jediného predkladania dokladov 

hospodárskym subjektom pri registrácii
 zavedením štruktúrovanej podoby objednávky, 

t. j. zásadné zníženie jej rozsahu 
 umožnením prípravy ponuky spočívajúcej vo výpočte 

ponukovej ceny a jej vpísaní do elektronického formuláru 
 realizáciou väčšiny informačných, administračných 

a hodnotiacich úkonov informačným systémom
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ZABEZPEČIŤ PODPORU HOSPODÁRSKEJ 

SÚŤAŽE

 aktívnou notifikáciou
 zjednodušením procesu, ktorý prináša lepšiu 

zrozumiteľnosť pre viac hospodárskych subjektov
 odstránením elitárstva a funkčného analfabetizmu 

plošnou edukáciou a podporou 

VYTVORIŤ ANTIKORUPČNÝ NÁSTROJ

 minimalizáciou ľudských vstupov 
 zriadením automatického vyhodnocovania a generovania 

zmlúv prostredníctvom systému
 umožnením verejnej kontroly procesu obstarávania 

bez obmedzení 
 vytvorením prehľadnosti vďaka obchodovaniu na jednom 

mieste 
 zavedením rovnakého času, rovnakého spôsobu 

a rovnakých podmienok pre všetky hospodárske subjekty 
 obchodovaním v priamom prenose na webe 
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ČO JE EKS?

1. ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM

Elektronický kontraktačný systém je nástroj 
pre plne automatizované zadávanie zákaziek, 
ktorý bez ľudského zásahu automaticky 
generuje zmluvy na základe výsledkov súťaže, 
ktorá sa odohráva anonymne, aukčným 
spôsobom, s neobmedzenou verejnou 
kontrolou, vrátane automatickej notifikácie 
relevantných hospodárskych subjektov. Je tiež 
centrálnym obchodným miestom povinným 
pre kontraktačné autority a dobrovoľným pre 
kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje. 

Elektronický kontraktačný systém (ďalej aj “EKS”) 
je platforma pozostávajúca z troch modulov: 

Elektronického trhoviska 
 

Dynamického nákupného 
systému (ďalej len “DNS”) 

 Modulu na elektronickú 
podporu procesov
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KOMODITY OBCHODOVANÉ NA 
ELEKTRONICKOM TRHOVISKU

Na Elektronickom trhovisku sa povinne 
obchodujú zákazky na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb bežne dostupných 
na trhu v rozsahu zákaziek od 1 000 EUR 
(pre kontraktačné autority podľa § 6 ods. 1 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní), resp. 
5 000 EUR (pre ostatné povinné osoby, a to 
s účinnosťou od novembra 2015) pod limitom 
do prahových hodnôt určených nariadením 
Európskej komisie.

2. AKO TO FUNGUJE? (PROCES)

POSTUP OBCHODOVANIA NA 
ELEKTRONICKOM TRHOVISKU

 zadávanie zákazky na Elektronickom 
trhovisku sa uskutočňuje výberom 
katalógovej ponuky (elektronický katalóg) 
alebo definovaním zadania elektronickými 
nástrojmi

 automatická notifikácia hospodárskych 
subjektov o vyhlásení zákazky podporuje 
súťaž hospodárskych subjektov. Široká 
hospodárska súťaž má za následok 
znižovanie ceny predmetu plnenia.

 v prípade nadlimitnej zákazky systém 
generuje zadávaciu dokumentáciu 
k vyhlásenej zákazke, súťažné podklady 
a oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania a všetku dokumentáciu 
po vyhlásení zákazky zverejňuje 
na Elektronickej tabuli

 počas najmenej 72-hodinovej 
a v prípade nadlimitnej zákazky najmenej 
15-dňovej lehoty na predkladanie ponúk 
systém umožňuje predkladanie ponúk 
v elektronickej forme

 po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 
systém vyhodnocuje súťaž a automaticky 
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zostavuje poradie. Následne systém spustí 
elektronickú aukciu (20 min. s opakovanou 
možnosťou predĺženia o 2 min.).

 vyhodnotenie súťaže a následné generovanie 
obchodného vzťahu prostredníctvom zmluvy 
s víťazom súťaže je realizované informačným 
systémom, bez možnosti ľudského zásahu

 účastníci obchodu sú deanonymizovaní 
po uplynutí súťažnej lehoty na predkladanie 
ponúk pri vyhodnotení súťaže, v momente 
stanovenia poradia a generovania zmluvy, ktorá 
je automaticky zostavená zo zadania, víťaznej 
ponuky a všeobecných zmluvných podmienok 
obsiahnutých v obchodných podmienkach 
Elektronického trhoviska

 zmluva je zverejňovaná v Centrálnom 
registri zmlúv; priebeh obchodovania je 
zaznamenaný, archivovaný a sprístupnený 
v plnom rozsahu počas piatich rokov

PREHĽAD PROCESOV

REVÍZNE 
POSTUPY

Automatické vyhodnotenie ponúk 

Notifikácia o elektronickej aukcii

Automatické zostavenie poradia

PREDKLADANIE PONÚK72 hodín

20 min.+2

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

ZMLUVA AUTOMATICKY

ZVEREJNENIE ZMLUVY

REFERENCIE / BLACK LIST

Katalóg ponúk

VÝBER PONUKY VÝBER+MODIFIKÁCIA

Definícia podmienok súťaže
Zmluvné podmienky

Automatizovaná notifikácia dodávateľov

VYHLÁSENIE ZÁKAZKY

ET

monokriteriálna

VESTNÍK VO
EÚ

SK

Automatická notifikácia dodávateľov

SCH
RÁ

N
KY

Vyžiadanie dokladov
Preukázanie

Čestné vyhlásenie
16 dní

29/15 dní

ZMLUVA – RUČNÉ UZAVRETIE
ZVEREJNENIE ZMLUVY

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV – EÚ VESTNÍK / VESTNÍK UVO

REFERENCIE / BLACK LIST

REVÍZN
E PO

STU
PY

VY
SV

ET
ĽO

VA
N

IE
A

U
TO

M
A

TI
CK

É 
PL

N
EN
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Automatické vyhodnotenie “OSTATNÉ”

Automatické vyhodnotenie “KRITÉRIÁ”

Notifikácia o elektronickej aukcii

Automatické zostavenie poradia

Automatické odoslanie oznámení o výsledku

PREDKLADANIE PONÚK
ČESTNÉ VYHLÁSENIA

VYSVETĽOVANIE 
PONÚK

VYSVETĽOVANIE 
PONÚK

20 min.+2

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Katalóg ponúk

VÝBER PONUKY VÝBER+MODIFIKÁCIA

VYHLÁSENIE ZÁKAZKY

Súťažné podmienky

OZNÁMENIE 
O VYHLÁSENÍ VO

TABUĽA
VO: VŠETCI

NET

multikriteriálna
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ŠPECIFIKÁ ELEKTRONICKÉHO 
TRHOVISKA

Medzi špecifické a jedinečné prvky EKS 
možno zaradiť karanténu, knižnicu, katalóg 
ponúk, referencie, blacklist a vlastné 
komunikačné a notifikačné nástroje 
systému.

Karanténa bola vytvorená ako 
samoregulačný nástroj trhu pod širokým 
dohľadom neobmedzenej verejnej kontroly; 
je to proces umožňujúci rozporovať opisný 
formulár, ktorého cieľom je upozorniť na 
rozpory zadania opisu predmetu zákazky. 
Ide o účinný a rýchly prostriedok nápravy, 
ktorý ponúka možnosť opravného konania 
dostupnú pre ktorúkoľvek osobu, ktorá má 
alebo by mohla mať záujem na získaní, 
či správnom zadaní zákazky. 

Knižnica ponúka príklady dobrej praxe, 
benchmarky a vzorové opisy predmetu 
zákazky. Knižnica je register opisných 
formulárov, ktoré úspešne prešli procesom 
karantény a keďže v súčasnosti obsahuje 
cca 50 000 opisov predmetu zákazky, 
možno ju považovať za významný 
edukačný nástroj. 

Katalóg ponúk obsahuje priamo obchodné 
ponuky hospodárskych subjektov, 
je najúčinnejšou bezplatnou inzerciou 
produktov – tovarov, služieb a stavebných 
prác pre cieľovú skupinu kontraktačných 
autorít. Prirodzene motivuje hospodárske 
subjekty venovať svoje úsilie dôslednému 
spracovaniu svojej marketingovej ponuky 
namiesto zbytočného vynakladania energie 
na deformovanie výsledku hospodárskej 
súťaže.

Referencie a blacklist sú nástrojmi, ktoré 
umožňujú kontraktačným autoritám hodnotiť 
hospodárske subjekty prostredníctvom 
udeľovania pozitívnych, či negatívnych 
referencií a významným motivačným 
nástrojom nabádajúcim ku kvalitnému 
plneniu zmluvy.

Vlastné komunikačné a notifikačné 
nástroje, ktorými systém komunikuje 
tak s kontraktačnými autoritami ako 
aj s hospodárskymi subjektmi sú 
ďalšou špecifickou črtou EKS, keďže 
prostredníctvom týchto kanálov prebieha 
komunikácia so stovkami až tisíckami 
užívateľov v tom istom reálnom čase, napr. 
pri informovaní o update systému, notifikácii 

o vyhlásených verejných obstarávaniach, 
či komunikácii priamo v procese verejného 
obstarávania. Tieto nástroje, rovnako 
ako databázy hospodárskych subjektov 
obsahujúce dôkazy o plnení podmienok 
účasti sa môžu stať univerzálne použiteľnými 
národnými nástrojmi pre akékoľvek 
elektronické verejné obstarávanie realizované 
nielen prostredníctvom systému EKS, ale 
aj autonómnych DNS, aukčných systémov, 
elektronických katalógov a pod. 
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DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM ELEKTRONICKÁ PODPORA PROCESOV 
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Systém, ktorý jednoduchým spôsobom 
umožňuje nákup komodít, ktoré sú 
štandardizovateľné, ponúka ich viacero 
hospodárskych subjektov a nelíšia sa 
vo svojej funkčnosti a použiteľnosti 
(technických špecifikáciách), ale vo 
faktoroch ako cena, značka, sprievodné 
služby či iné dodatočné charakteristiky 
(ide napr. o kancelárske potreby, 
informačné a komunikačné technológie, 
pohonné hmoty). 
Technika nakupovania s použitím DNS 
umožňuje kontraktačnej autorite mať 
k dispozícii osobitne veľký rozsah ponúk, 

zaisťujúci optimálne používanie verejných 
finančných prostriedkov prostredníctvom 
širokej súťaže v krátkom čase. 

DNS v rámci EKS má tri fázy:
 zriadenie DNS
 zaradenie hospodárskych subjektov do DNS
 zadávanie zákazky s použitím DNS

DNS zriadený v rámci EKS slúži odboru 
verejného obstarávania Ministerstva vnútra 
SR (ďalej len “MV SR”), ktorý o.i. plní úlohy 
centrálnej obstarávacej organizácie.

Elektronická podpora procesov kontraktačnej 
autority MV SR, ktorá zároveň plní úlohy 
centrálnej obstarávacej organizácie, je tretia 
etapa/funkcionalita EKS a slúži na podporu 
procesných úkonov v súvislosti 
s obstarávaním tovarov, stavebných prác 
a služieb pre MV SR. Cieľom je maximálne 
elektronizovať postupy kontraktačnej autority, 
s nasledovnými výsledkami: minimalizácia 
papierovej komunikácie v rámci procesov 
verejného obstarávania, zníženie 
administratívnej a časovej náročnosti 
procesu verejného obstarávania, 
zefektívnenie procesov a prispeje k zníženiu 
administratívnej chybovosti.

Úlohou systému je podpora elektronického 
procesu prípravy, vyhlasovania, realizácie, 
hodnotenia a ukončenia predmetného 
zadávania zákazky, vrátane procesu 
elektronickej aukcie.
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MÍĽNIKY EKS

DECEMBER 
2012

JÚL
2013

súťaž návrhov na opis predmetu 
zákazky na EKS

účinnosť zákona č. 95/2013 Z.z., ktorý vytvoril legislatívny základ 
pre zriadenie Elektronického trhoviska

SEPTEMBER 
2013

realizácia rokovacieho konania bez zverejnenia na návrh 
opisu predmetu zákazky na EKS

NOVEMBER 
2013

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí poradenských služieb na návrh 
opisu predmetu zákazky na EKS 

JANUÁR 
2014

uzatvorenie Zmluvy o službách EKS
MÁJ 
2014

realizácia verejného obstarávania 
na poskytovanie služieb EKS

JÚL 
2014

zriadenie EKS/Elektronického trhoviska

FEBRUÁR 
2015

spustenie ostrej prevádzky Elektronického 
trhoviska

MAREC 
2015

vyhlásenie povinného obchodovania 
na Elektronickom trhovisku

APRÍL 
2015

zriadenie modulu Elektronická podpora 
procesov

NOVEMBER 
2015

realizácia rokovacieho konania bez zverejnenia na Služby 
nadlimitného Elektronického trhoviska 

SEPTEMBER 
2014

JANUÁR
2015

vyhlásenie prvého obchodu na Elektronickom 
trhovisku

zriadenie modulu DNS

NOVEMBER 
2015

uzatvorenie Zmluvy o službách nadlimitného Elektronického trhoviska 
a zriadenie funkcionality nadlimitného obchodovania na Elektronickom 
trhovisku

DECEMBER 
2015

JANUÁR 
2016

spustenie  
- prvého DNS
- prvého nadlimitného obchodu na Elektronickom trhovisku

vyhlásenie prvého obchodu prostredníctvom modulu Elektronická podpora 
procesov
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Predmetom zmlúv nebol nákup informačného 
systému, ale služieb informačného systému, 
prostredníctvom využívania ktorých sa MV SR 
stalo aj v prospech všetkých povinných osôb 
podľa § 6 a 7 zákona o verejnom obstarávaní 
užívateľom a správcom Elektronického 
trhoviska. MV SR schvaľuje podmienky 
obchodovania, realizuje platby za celkové 
užívanie všetkých služieb všetkými užívateľmi 
v štruktúre základných platieb (zriaďovacie 
poplatky a mesačné paušály) a motivačných 
platieb (transakčné poplatky, ktoré sa účtujú 
na mesačnej báze za zrealizované transakcie/
dokončené a nedokončené obchody výhradne 
kontraktačných autorít podľa § 6 ods. 1 písm. a) 
zákona o verejnom obstarávaní za transakcie 
nad 20 000 EUR bez DPH). 

ŠTRUKTÚRA FINANCOVANIA EKS

POPLATKY

ELEKTRONICKÉ 
TRHOVISKO

DNS EPP

PODLIMITNÉ NADLIMITNÉ

ZRIAĎOVACIE 2 255 349 € 2 946 635 € 601 472 € 657 380 €

PAUŠÁLNE 117 917 € 55 472 € 23 213 € 25 371 €

TRANSAKČNÉ*
(MOTIVAČNÉ) ZA

DOKONANÚ 
ZÁKAZKU

NEDOKONANÚ 
ZÁKAZKU

ROZSAH

ÚSPORU

                                    

                                      198 €/653 €/1 transakcia
                                       
                                        99 €/248 €/1 transakcia
                                                 
                                                  0,55 %/0,003 %

                                                         2 %/1,9 %

Priemerná mesačná výška transakčných poplatkov sa pohybuje na úrovni 27 000 
EUR bez DPH.
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3. EKS ZA ROK

Už prvý rok prevádzky Elektronického 
trhoviska pre podlimitné zákazky preukázal 
jeho opodstatnenosť. Procesy sú nastavené, 
jednoduché, zrozumiteľné, transparentné 
a systém je užívateľsky priateľský. Využívanie 
Elektronického trhoviska pre podlimitné 
zákazky možno najlepšie demonštrovať 
na počte registrovaných kontraktačných 
autorít (6 455) a hospodárskych subjektov 
(12 196), no najmä na počte zrealizovaných 
obchodov (32 667) a úspor (54 039 926 

EUR) za prvý rok jeho fungovania. Rozbeh 
Elektronického trhoviska pre nadlimitné 
zákazky je len dôsledkom prirodzeného vývoja 
na podlimitnom Elektronickom trhovisku.

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO DNES

12 196
Počet hospodárskych subjektov

32 667
Počet obchodov

6 455
Počet kontraktačných autorít

54 039 926
Výška úspor



32 33

Najčastejšie obchodovanými komoditami na Elektronickom trhovisku sú tonery, kancelárske potreby, 
prenosné počítače, čistiace a leštiace výrobky, letecké dopravné služby, stavebné práce, laserové 
tlačiarne, zdravotnícky spotrebný materiál, kancelársky nábytok a pod. 

NAJČASTEJŠIE OBCHODOVANÉ 
KOMODITY

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Technické, elektrické zariadenia, hw/sw 
a príslušné služby

Suroviny, chemikálie a chemické výrobky

Potraviny a poľnovýrobky

Odevy, obuv a textílie, ochranné a 
pracovné odevy

Komunálne tovary a služby

Verejné služby
Bezpečnostné zariadenia, výzbroj a výstroj, 

strážne a bezpečnostné služby, bezpečnostné 
systémy vrátane prislúchajúcich služieb

Nábytok, vybavenie a doplnky

Vzdelávacie služby

Stavby, stavebné materiály, stavebné práce, 
opravy a údržba a súvisiace poradenské služby

OSTATNÉ

Stroje, mechanizmy a dopravné 
zariadenia

Čistiace zariadenia, prostriedky a 
hygienické potreby

Kancelárske vybavenie

PREDMET PLNENIA

POČET ZÁKAZIEK

Zdravotníctvo

6 667

3 269

3 476

3 112

2 723

2 508

2 145

1 658

1 439

857

827

607

330

239

6 211

TRANSPARENTNOSŤ PROCESU

O transparentnosti v zmysle zrozumiteľnosti 
procesu svedčí skutočnosť, že na 
Elektronickom trhovisku už realizovalo aspoň 
jeden obchod 2 667 kontraktačných autorít 
a 2 951 hospodárskych subjektov. 
K podpore hospodárskej súťaže tiež 
prispieva nástroj aktívnej notifikácie vo 
forme automatického pozývania všetkých 
registrovaných hospodárskych subjektov 
do súťaží vyhlásených na ich tému. Priemerný 
počet notifikovaných hospodárskych 
subjektov na jednu zákazku je 330. 
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TOP 30 OBJEDNÁVATEĽOV

POČET ZÁKAZIEK

Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky

Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J.A.Reimana Prešov

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národný onkologický ústav

Žilinská univerzita v Žiline

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Banská Bystrica

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

2 291

511

424

1 161

487

420

827

460

314

599

458

293

447

291

287

287

251

229

207

277

247

226

275

240

222

271

238

219

230

216

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Slovenské národné múzeum

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych 
chorôb

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb 
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Sociálna poisťovňa

Detská fakultná nemocnica Košice

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mestské služby Nitra
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TOP 30 DODÁVATEĽOV

POČET ZMLÚV

187

182

182

182

767

440

238

519

357

226

496

311

223

453

297

223

261

198

Henrich Sonnenschein - ITSK

Ing. Peter Gerši GCTECH

JURIGA spol. s r. o.

CLEAN TONERY, s.r.o.

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

LASER servis, spol. s.r.o. 

MIHI.sk, s.r.o.

Tibor Varga TSV PAPIER

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

OFFICE STAR, s.r.o.

Ing. Daniel Motyčák AGROPOL

Ing. Iveta Janíková

GLOBAMERICA, s.r.o

KIZZE D&S s. r. o. 

163

141

133

158

138

152

137

175

150

137

142

134

KRIDLA s.r.o

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 

MED - ART, spol. s r.o.

TOWDY s. r. o.

Drogéria u Kovára s.r.o.

Štefan Nagy - FAN – AUTO 

Perfect Distribution a. s. - organizačná 
zložka

nanoTECH s.r.o.

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

TURAY PLUS, s.r.o.

B.Braun Medical s.r.o.

GO travel Slovakia, s.r.o.

Rastislav Hančin - PNEUSERVIS

Ing. Ján Strapec Oxico

DD21 s.r.o. 
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ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ 
ZÁŤAŽE

Zriadením Elektronického trhoviska sa skrátil 
proces verejného obstarávania v priemere zo 
7 na 1 týždeň. Priemerný čas trvania jednej 
zákazky na Elektronickom trhovisku je 5 dní, 
tento trend sa však zlepšuje a vo februári 2016 
to bolo 3,8 dní. Najkratšia doba od zadania 
zákazky až do vystavenia referencie boli 4 dni, 
čo svedčí o rýchlom a dynamickom procese 
obchodovania, ktorý zabezpečuje EKS. 
Kompletnú dokumentáciu zákazky je možné 
archivovať vo vlastnom elektronickom 
zariadení jednoduchým kliknutím na 
príslušnú ikonu. EKS podporuje zníženie 

administratívnej záťaže u zákaziek 
financovaných z fondov EÚ iniciáciou 
prepojenia systémov EKS a ITMS, čím 
podporuje odstraňovanie “papiera a 
obálky”, znižovanie požiadaviek na fyzickú 
archiváciu dokumentácie, odstraňovanie 
možnej chybovosti pri kopírovaní projektovej 
dokumentácie a pod. 

110
Priemerný počet obchodov denne 
(1. 3. 2015 - 29. 2. 2016)

3,8 dní
Priemerná dĺžka jednej súťaže 
vo februári 2016

5,13
Priemerný počet súťažiacich v zákazkách vyhlasovaných 
štátnou správou a samosprávou v roku 2016

318
Najviac obchodov za jeden deň 
(23. 11. 2015)

5 dní
Priemerná dĺžka jednej súťaže
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CELKOVÝ PREHĽAD ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK FINANCOVANÝCH EÚ

KOREKTNOSŤ PROCESU

K 29. februáru 2016 sa na Elektronickom 
trhovisku uskutočnilo 32 667 zazmluvnených 
obchodov, 23 535 z nich bolo doteraz 
ohodnotených pozitívnou referenciou, pričom 
je potrebné brať do úvahy, že množstvo 
zákaziek je v súčasnosti v procese realizácie. 

DRUH
POČET 

ZÁKAZIEK
HODNOTA 
ZÁKAZIEK

DOSIAHNUTÉ 
ÚSPORY

CELKOVÝ POČET 32 667 / 2 438 271 616 814 € / 72 749 080 € 54 039 926 € / 20 079 254 €

nad 20.000 EUR 2 969 / 733 200 105 220 € / 66 257 119 € 34 176 064 € / 16 184 846 €

do 20.000 EUR* 29 698 / 1 705 71 511 594 € / 6 491 961 € 19 863 862 € / 3 894 408 €

*Pred zriadením Elektronického trhoviska sa súťaže o zákazky v hodnote do 20 000 EUR realizovali 
výberom z troch ponúk alebo vôbec.
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CELKOVÝ POČET ZÁKAZIEK POČET ZÁKAZIEK DO 5 000 EUR

03/
2015

04/
2015

05/
2015

06/
2015

07/
2015

08/
2015

09/
2015

10/
2015

11/
2015

12/
2015

01/
2016

02/
2016

Všetky povinné osoby

1133 1979 2405 3198 2970 2577 2829 3939 3851 2565 1122 2255

Povinné osoby § 6 ods. 1 písm. b) až f)

987 1731 2089 2721 2448 2077 2349 3114 2855 1894 9013 1872

Povinné osoby § 6 ods. 1 písm. b)

188 241 324 406 395 310 298 414 340 264 188 345

03/
2015

04/
2015

05/
2015

06/
2015

07/
2015

08/
2015

09/
2015

10/
2015

11/
2015

12/
2015

01/
2016

02/
2016

Všetky povinné osoby

1010 1728 2008 2629 2357 2016 2263 3126 2978 1784 677 1495

Povinné osoby § 6 ods. 1 písm. b) až f)

885 1527 1770 2236 1948 1595 1884 2425 2165 1250 546 1241

Povinné osoby § 6 ods. 1 písm. b)

170 200 250 313 276 193 199 266 209 146 82 137

Pozn.: Dáta za obdobie povinného obchodovania na Elektronickom trhovisku. Pozn.: Dáta za obdobie povinného obchodovania na Elektronickom trhovisku.
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14 427 354 73 1 565 473,13 €  1 346 815,04 €  218 658,09 € 13,97%

15 445 347 98  1 842 333,69 €  1 447 748,93 €  394 584,76 € 21,42%

16 616 501 115  2 611 665,43 €  2 011 067,14 €  600 598,29 € 23,00%

17 696 568 128  3 012 098,89 €  2 466 292,55 €  545 806,34 € 18,12%

18 567 448 119  3 013 054,80 €  2 301 792,16 €  711 262,64 € 23,61%

19 588 501 87  3 825 062,83 €  3 261 331,24 €  563 731,59 € 14,74%

20 904 737 167  5 101 205,06 €  3 831 873,78 €  1 269 331,28 € 24,88%

21 736 596 140  4 545 903,23 €  3 805 181,02 €  740 722,21 € 16,29%

22 780 657 123  4 199 461,57 € 3 345 002,42 € 854 459,15 € 20,35%

23 859 699 160  3 399 657,36 €  2 897 027,76 €  502 629,60 € 14,78%

24 843 691 152  6 669 218,16 €  5 793 021,99 €  876 196,17 € 13,14%

25 937 765 172  4 855 616,04 €  4 286 361,88 €  569 254,16 € 11,72%

26 984 788 196  5 479 615,57 € 4 594 964,57 €  884 651,00 € 16,14%

27 961 790 171  7 545 439,15 €  6 694 042,78 €  851 396,37 € 11,28%

28 816 663 153  5 656 017,69 €  4 816 377,08 €  839 640,61 € 14,85%

29 852 703 149  6 869 586,48 €  5 700 693,75 €  1 168 892,73 € 17,02%

30 814 667 147  5 396 360,12 €  4 745 969,09 €  650 391,03 € 12,05%

31 754 614 140 6 751 978,32 € 5 007 405,97 € 1 744 572,35 € 25,84%

32 725 597 128  5 160 060,85 €  4 485 095,99 €  674 964,86 € 13,08%

33 849 732 117  18 377 019,60 €  15 746 036,75 €  2 630 982,85 € 14,32%

34 784 645 139  5 289 528,92 €  4 473 732,11 €  815 796,81 € 15,42%

35 805 651 154  5 934 893,99 €  5 253 970,00 €  680 923,99 € 11,47%

36 573 460 113  8 159 465,76 €  7 060 107,92 €  1 099 357,84 € 13,47%

37 828 685 143  7 009 438,19 €  5 828 373,33 €  1 181 064,86 € 16,85%

38 769 630 139  5 513 651,02 €  4 832 549,38 €  681 101,64 € 12,35%

39 1012 802 210  7 157 079,85 €  6 168 215,49 €  988 864,36 € 13,82%

TÝ
Ž

D
E

Ň

POČET 
ZÁKAZIEK

VSTUPNÁ 
CENA 

ZMLUVNÁ 
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40 1009 822 187  5 390 778,93 €  788 958,34 €  788 958,34 € 12,77%

41 979 814 165  8 298 960,02 €  1 566 590,11 €  1 566 590,11 € 15,88%

42 1169 938 231  6 892 355,93 €  952 208,30 €  952 208,30 € 12,14%

43 1235 1023 212  6 690 066,68 €  965 508,92 €  965 508,92 € 12,61%

44 1117 917 200  7 145 072,00 €  1 494 381,59 €  1 494 381,59 € 17,30%

45 1082 879 203  8 114 976,78 €  1 061 051,68 €  1 061 051,68 € 11,56%

46 1153 986 167  7 451 421,69 €  1 360 631,34 €  1 360 631,34 € 15,44%

47 884 742 142  5 713 393,90 €  771 595,24 €  771 595,24 € 11,90%

48 1374 1151 223  9 188 461,87 €  1 361 184,23 €  1 361 184,23 € 12,90%

49 1230 1041 189  8 338 421,30 €  1 360 908,60 €  1 360 908,60 € 14,03%

50 1016 857 159  8 790 104,58 €  1 924 320,07 €  1 924 320,07 € 17,96%

51 824 675 149  9 397 222,79 €  1 704 280,92 €  1 704 280,92 € 15,35%

52 252 218 34  5 368 946,34 €  1 313 145,04 €  1 313 145,04 € 19,65%

53 212 188 24  3 078 075,88 €  709 216,11 €  709 216,11 € 18,73%

2 167 143 24  2 961 677,80 €  656 411,94 €  656 411,94 € 18,14%

3 262 226 36  3 790 474,70 €  1 056 013,30 €  1 056 013,30 € 21,79%

4 439 385 54  4 629 052,70 €  1 345 793,71 €  1 345 793,71 € 22,52%

5 478 414 64  6 056 665,38 €  1 559 131,63 €  1 559 131,63 € 20,47%

6 579 523 56  7 041 412,78 €  1 867 940,01 €  1 867 940,01 € 20,97%

7 618 559 59  6 195 002,80 €  1 092 760,15 €  1 092 760,15 € 14,99%

8 652 588 64  7 491 393,71 €  2 609 566,61 €  2 609 566,61 € 25,83%
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Pozitívne referencie

Negatívne referencie

23 535 = 96 %

1032

SPOKOJNOSŤ OBJEDNÁVATEĽOV S PLNENÍM ZMLÚV

Pokiaľ ide o evidované sťažnosti, tieto tvoria 
čo do početnosti menej ako 0,5 % 
zo všetkých uzavretých obchodov. 

Počet zákaziek

Počet sťažností

32 667

141 = 0,43 %

SPOKOJNOSŤ UŽÍVATEĽOV S EKS
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MESAČNÝ PREHĽAD POČTU OPISNÝCH FORMULÁROV

OPEN DATA/VIDITEĽNOSŤ

O Otvorené údaje sa doposiaľ zaujímalo 
12 882 užívateľov. Priamy neobmedzený 
prístup na web zabezpečuje dostupnosť 
všetkých požadovaných informácií, napr. 
náhľad na všetky realizované zákazky.

PRESUN DÔRAZU Z PROCESU NA 
ZADANIE 

Vzhľadom na automatizované kroky v procese 
verejného obstarávania, ktoré vykonáva 
systém samotný, sa kontraktačná autorita 
môže plne sústrediť na podrobné a dôsledné 
definovanie svojej potreby vo forme opisu 

predmetu zákazky a prípadných osobitných 
požiadaviek na plnenie zmluvy, vrátane 
stanovenia alokovaných finančných zdrojov 
a nemusí sa zamýšľať nad jednotlivými 
procesnými krokmi a kvalitou súťaže, keďže 
táto je zaručená korektným nastavením 
celého procesu. Pri tvorbe zadania predmetu 
zákazky má kontraktačná autorita možnosť 
inšpirovať sa zadaniami v úspešne 
zrealizovaných zákazkách alebo niektorým 
z 50 000 opisných formulárov obsiahnutých 
v knižnici.

5 000

0
OKT 14 DEC 14NOV 14

KNIŽNICA OPISNÝCH FORMULÁROV
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EDUKAČNÝ CHARAKTER

V priebehu prvého roka fungovania EKS boli 
zrealizované početné aktivity zamerané tak 
na šírenie povedomia o tomto nástroji, ako 
aj na rôzne typy tréningových a vzdelávacích 
aktivít, medzi ktoré patria najmä:

 desiatky direct mailov zasielaných 
zaregistrovaným subjektom (v niektorých 
prípadoch direct sms) 

 pravidelne zasielaný newsletter o kľúčových 
zmenách, novinkách a dôležitých informáciách 
týkajúcich sa obchodovania na Elektronickom 
trhovisku

 8 tematických okruhov FAQ  
 5 vzdelávacích videí 
 spolu s podporou poskytovanou formou 

priameho telefonického a e-mailového 
kontaktu prostredníctvom Centra podpory 
a školení realizovaných 20 certifikovanými 
školiteľmi zabezpečili doteraz tréning, coaching 
a inštruktáž pre viac ako 8 500 zástupcov 
kontraktačných autorít a 15 500 zástupcov 
hospodárskych subjektov

 takmer každý mesiac sa EKS prezentuje 
na rôznych konferenciách a workshopoch

 tlačové konferencie a tlačové výstupy z nich
 PR články
 osobné stretnutia s cieľovými skupinami.

O samovzdelávacom efekte svedčí skutočnosť, 
že Centrum podpory zaznamenalo klesajúci 
dopyt vo forme e-mailových aj telefonických 
požiadaviek. V neposlednom rade na stránke 
EKS môžu užívatelia nájsť informácie nielen 
o samotnom obchodovaní, ale aj o praktických 
radách ako obstarávať a o nástrojoch, ktoré 
publikuje a podporuje Európska únia.
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MOŽNOSTI 
A PRÍLEŽITOSTI 
ROZVOJA EKS

Úspešné napredovanie projektu EKS spočíva 
v postupnom rozširovaní ním zavedených 
štandardov bez limitu a predmetového 
obmedzenia, vo využití doterajších dát na 
metodické, dohľadovo-regulačné a štatistické 
účely a plošnom šírení povedomia o kladných 
účinkoch jeho aplikácie pre všetky užívateľské 
cieľové skupiny. 

Prirodzeným vyústením používania EKS 
je tvorba katalógov a benchmarkov pre 
jednotlivé tovary, služby a stavebné 
práce, a to tie, ktoré patria medzi 
najfrekventovanejšie zákazky v oblasti 
verejnej správy. V prípade, ak bude na 
vytvorenie takýchto nástrojov politická 

vôľa, tieto bude môcť v princípe vytvárať 
ktorákoľvek poverená osoba, a to 
na základe dát, ktoré systém EKS 
produkuje a ktoré sú verejne dostupné bez 
obmedzenia vo forme open data.  
Aktivity zamerané na zvyšovanie 
povedomia a vzdelávacie/tréningové 
aktivity u cieľových skupín sú prebiehajúcou 
aktivitou a integrálnou súčasťou EKS od 
začiatku jeho používania. Uvedomujúc 
si ich dôležitosť, plánujú sa v oveľa 
širšom rozsahu prostredníctvom projektu 
“Zriadenie a implementácia nových 
služieb a politík verejného obstarávania” 
realizovaného v súlade so špecifickým 
cieľom 1.3. Operačného programu 

Efektívna verejná správa „Transparentné a 
efektívne uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania a dôsledné uplatňovanie 
princípov 3E“ ako implementácia 
súboru aktivít a efektívnych nástrojov 
na transparentné verejné obstarávanie, 
elimináciu korupčného prostredia a 
zvyšovanie účasti hospodárskych subjektov 
na hospodárskej súťaži.

Onboarding cieľových skupín (kontraktačné 
autority, hospodárske subjekty a 
verejnosť) v téme využitia elektronických 
služieb pre verejné obstarávanie priamo 
prispieva k vyššej úrovni dôvery v proces 
verejného obstarávania ako prostriedok 
na dosahovanie najvyššej účinnosti 
vynakladania verejných zdrojov.

Uvedené bude potrebné postupne napĺňať 
prostredníctvom:

ako elektronického nástroja pre verejné 
obstarávanie s výnimkou zákaziek, ktoré 
je možné zadať priamo 
1. výberom z katalógu,
2. nákupom pod cenovou hladinou benchmarku,
kde predmetom plnenia je vysokošpecifické 
technicky, autorsky zložité, či štruktúrou alebo 
kombináciou jedinečné zadanie predmetu 
zákazky a/alebo jeho zmluvných podmienok 
a spôsob uzatvárania zmluvného vzťahu si 
vyžaduje zložité trhové konzultácie,

plošného rozšírenia 
používania EKS  
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rokovania o zmluvnom predmete a zmluvných 
podmienkach. Sú to najmä komplexné 
infraštruktúrne projekty s inovatívnymi 
prvkami, ktoré sa vyskytujú predovšetkým 
v oblasti verejného obstarávania služieb 
a stavebných prác. 

EKS víta vznik elektronických nástrojov, ktoré 
prispejú k zjednodušeniu a zdynamizovaniu 
procesu elektronizácie verejného 
obstarávania, keďže tieto nástroje sa 
vzájomne podporujú a zároveň prispievajú 
k rozvoju samotného EKS. Výzvou pre 
najbližšie obdobie zostáva prepojenie 
EKS s e-Certis-om a zahrnutie 

ESPD data model-u do EKS platformy. ESPD 
bezpochyby napomôže zdynamizovaniu 
úvodnej fázy elektronického verejného 
obstarávania a zníži administratívne 
zaťaženie kontraktačných autorít ako aj 
hospodárskych subjektov, čo bude mať za 
následok zvýšenie hospodárskej súťaže.

Vzhľadom na horizontálne priority, 
kde smernice o verejnom obstarávaní 
kladú dôraz na uplatňovanie strategického 
verejného obstarávania, ktoré zahŕňa 
prvky environmentálneho, sociálneho 
a inovačného charakteru a podporu malých 

prepojenia EKS 
s e-Certis a ESPD
 

podpory realizácie zeleného 
zadávania zákaziek 
a pilotnej realizácie sociálnych 
a inovatívnych verejných 
obstarávaní 

a stredných podnikov je potešujúce, že boli 
realizované v súčinnosti s Ministerstvom 
životného prostredia SR prvé pilotné 
aktivity na podporu zadávania zákaziek 
s environmentálnym charakterom 
a určujú tak možnú formu aplikácie 
uvedených aspektov v súčinnosti 
s Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pre sociálne aspekty 
verejného obstarávania a Ministerstvom 
hospodárstva SR pre inovačné verejné 
obstarávanie.

rozširovania elektronických 
nástrojov pre drobné 
kontraktačné autority (nie nutne 
výhradne funkcionalít EKS) 
o katalógy

Elektronické katalógy nie sú doposiaľ 
v slovenskom verejnom obstarávaní 
používané v žiadnej forme, javia sa však byť 
vysokoefektívnym nástrojom pre jednoduché 
nákupy stoviek kontraktačných autorít, 
ktoré nedisponujú kapacitou profesionálne 
zadávať a viesť hospodársku súťaž, ako aj pre 
veľkých centrálnych obstarávateľov.
Je žiadúce prvé pilotné testy katalógového 
definovania predmetu zákazky 
prostredníctvom DNS-modulu EKS, ako aj 
katalógy ponúk 
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na Elektronickom trhovisku analyzovať, 
uskutočniť prípadné potrebné zmeny 
a doplnenia a podporiť tak vznik vzorov 
štandardizovaných formátov predkladania 
a organizácie informácií o sortimente 
jednotných pre všetky subjekty predkladajúce 
ponuku v systéme rámcových dohôd a DNS, 
umožňujúcich ich elektronické spracovanie.

Pre ilustráciu, rakúska Spolková obstarávacia 
spoločnosť (Bundesbeschaffung GmbH, ďalej 
len “BBG”) prevádzkuje dva elektronické 
katalógy, e-shop, ktorý má 11 700 užívateľov 
a e-reisen (nákup leteniek, ubytovania 
a prenájom áut), ktorý má 1 700 užívateľov. 
V rámci e-shopu je možné vyberať z viac ako 
260 000 položiek, ktoré boli zazmluvnené 
v 1 500 kontraktoch s 913 hospodárskymi 
subjektmi v 12 produktových skupinách. 

V roku 2012 ušetrilo BBG prostredníctvom 
centrálnych nákupov finančné prostriedky 
v celkovej výške 237 miliónov EUR (zhruba 
na úrovni 17 % z celkového objemu nákupov).

Takýmto publikovaním by došlo k podpore 
tvorby databáz príkladov dobrej a overenej 
praxe, ktoré budú slúžiť ako:
1. metodika pre kontraktačné autority
2. databanka najobstarávanejších predmetov 
zákaziek pre tvorbu:

prípadného 
samostatného publikovania 
záväzných cenových 
benchmarkov pre najbežnejšie 
obchodované komodity

* katalógov štandardizovaných zadaní 
*cenových benchmarkov, pričom pod 
pojmom benchmark možno rozumieť 
úroveň štandardu, meradlo, kvalitu, 
hodnotu, ktorá slúži ako základný 
príklad, či princíp a podľa ktorého 
sa deje posudzovanie zadania 
zákazky. Uplatňovanie benchmarkov 
vo verejnom obstarávaní je jedným 
z nástrojov na overenie hospodárnosti 
a efektívnosti nákupov; 
v praxi to znamená stanovenie cenových 
hladín pre jednotlivé typy nakupovaných 
komodít, ktoré sa tak stávajú 
referenčnými hodnotami).
*automatizovaných prieskumov trhu 
v radovo neporovnateľných úrovniach 
(oproti  zaužívanému a rozšírenému 
vyžiadaniu troch “cenových ponúk” pre 

kontraktačné autority, ako aj pre dohľadové 
a kontrolné orgány)

analýzy možností 
transformovať časť 
Elektronického trhoviska 
pre obchodovanie 
nadlimitných zákaziek 
obsahujúce atribúty DNS 
(smernicou definované ako 
štandardizovaný nástroj 
plne elektronizovaného 
zadávania zákazky) na 
systém národného DNS
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Zvyšovanie povedomia má byť 
v nasledujúcom období zamerané najmä na 
skupinu hospodárskych subjektov, len 
v takom prípade bude možné, aby sa na trhu 
s verejnými zákazkami zvýšila hospodárska 
súťaž. Komunikácia má smerovať k:

 posilneniu dôvery v neklientistické 
zadávanie zákaziek z verejných zdrojov

 informovaniu o jednoduchosti, priestorovej 
a časovej flexibilite procesu hospodárskej 
súťaže

 poukazovaniu na možnosti svojou účasťou 
kladne ovplyvňovať správne vynakladanie 

verejných zdrojov, rovnako tak na skutočnosť, 
že akokoľvek dokonalý systém verejného 
obstarávania nebude účelný bez dostatočne 
početnej aktívnej účasti hospodárskych 
subjektov

Vykonávanie akýchkoľvek (aj verejných) 
nákupov má prebiehať prirodzeným 
spôsobom – výberom. To bude možné 
iba v prípade, ak bude v EKS nielen 
dostatok zaregistrovaných hospodárskych 
subjektov z najrôznejších oblastí, ale 
aj dostatok aktívnych hospodárskych 
subjektov – to znamená hospodárske 
subjekty, ktoré budú nielen podávať ponuky 
na dopyt zo strany kontraktačných autorít, 
ale svoje produkty aj aktívne ponúkať 
v katalógu ponúk.

zvyšovania povedomia 
o EKS a o možnostiach jeho 
využitia v cieľových skupinách 

Predpokladom naplnenia uvedených úloh je 
predovšetkým:

 existencia politickej vôle
 legislatívne úpravy
 technické zveľaďovanie elektronizačných 

nástrojov
 “odkliatie” verejného obstarávania v očiach 

hospodárskych subjektov


