
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

UKONČENIE FUNGOVANIA SYSTÉMU EO A POVINNOSTI Z TOHO 

VYPLÝVAJÚCE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM   

Vážený používateľ Systému EO,   

 

v súvislosti s ukončením fungovania Systému Elektronické obstarávanie (ďalej len „Systém EO“), 

si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti a z toho plynúce povinnosti pre Vás ako 

používateľa Systému EO v spojení so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“).  

 

K ukončeniu fungovania Systému EO dôjde s účinnosťou 30.06.2022. V čase do 30.06.2022 bude 

fungovanie Systému EO prebiehať v dvoch etapách: 

1. Prvá etapa – obdobie, ktoré bude trvať do 30.03.2022 (vrátane), v rámci ktorého budete 

stále oprávnený plne používať Systém EO, a to za podmienok podľa predmetnej Zmluvy 

o poskytovaní Systému EO uzavretej medzi Vami ako objednávateľom a poskytovateľom 

ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava. 

2. Druhá etapa – prechodné obdobie, ktoré bude trvať od 31.03.2022 najneskôr do 

30.06.2022, v rámci ktorého dôjde k zneprístupneniu určitých funkcionalít Systému EO. 

 

1. Od 31.03.2022 do 30.06.2022 už budete oprávnený prostredníctvom Systému EO 

administrovať iba verejné obstarávania (ďalej len „zákazky“) vyhlásené alebo začaté 

najneskôr 30.03.2022 a riadiť úkony vo verejnom obstarávaní v súvislosti s týmito zákazkami. 

Teda, v rámci Systému EO budete oprávnený administrovať zákazky a riadiť úkony vo verejnom 

obstarávaní, ktorých oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzva na predkladanie ponúk, 

boli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zverejnené v príslušnom publikačnom  vestníku 

do 30.03.2022. Uvedené sa vzťahuje aj na zákazku (uskutočňovanú napr. priamym rokovacím 

konaním alebo zadávaním zákazky s nízkou hodnotou) preukázateľne začatú do 30.03.2022, pri 

ktorej sa podľa zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje oznámenie zverejňované v príslušnom 

publikačnom vestníku, ako aj na konkrétne zákazky zadávané v rámci prevádzkovaných 

dynamických nákupných systémov v rámci Systému EO, a tiež na zákazky zadávané opätovným 

otvorením súťaže prostredníctvom Systému EO na základe uzatvorených rámcových dohôd.  

 

2. V čase od 31.03.2022 do skončenia prechodného obdobia, t.j. najneskôr do 30.06.2022, budete 

oprávnený administrovať zákazky a riadiť úkony vo verejnom obstarávaní, t.j. budete mať k 

dispozícii už len funkcionality Systému EO slúžiace na elektronickú komunikáciu v rámci zákaziek, 

pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, výzva na predkladanie ponúk alebo 

ich ekvivalent  zverejnené v príslušnom publikačnom vestníku do 30.03.2022, resp. ktorých 

zadávanie bolo z Vašej strany preukázateľne začaté v čase do 30.03.2022 (vrátane) - podľa už 

uvedeného v bode 1 tohto upozornenia. Ide najmä o funkcionality ako „Schránka“, „Elektronická 

tabuľa príslušnej zákazky“, tiež funkcionality súvisiace s administrovaním zákazky a riadením 

úkonov vo verejnom obstarávaní takejto zákazky (najmä funkcionality „Obsah ponuky/Žiadosti o 

účasť“ v časti úprava „Priebeh zákazky“, ako aj „Vyhodnocovanie“, „Ponuky/Žiadosti o účasť“ a 

tiež „Spis“).  

 



Časové obdobie od 31.03.2022 najneskôr do 30.06.2022 je obdobie, ktoré Vám má poskytnúť 

priestor (ak je relevantné) na vykonanie aktivít v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

slúžiacich na: 

2.1. Dokončenie administrácie zákaziek a riadenia úkonov vo verejnom obstarávaní týchto 

zákaziek prostredníctvom Systému EO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

V prípade, že uvedené nie je možné, odporúčame Vám postupovať podľa bodu 2.4 tohto 

upozornenia. 

 

2.2. Zabezpečenie zverejňovacích a informačných povinností v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že Elektronické tabule príslušných zákaziek 

budú prístupné do konca prechodného obdobia, t.j. najneskôr do 30.06.2022. Z uvedeného 

dôvodu Vám odporúčame vykonať aj screenshot (snímku) Elektronickej tabule príslušnej 

zákazky/príslušných zákaziek (v prípade, že je zákazka rozdelená na časti, odporúčame vykonať 

screenshot (snímku) Elektronickej tabule každej časti zákazky). V prípade, že ste si svoje 

zverejňovacie a informačné povinnosti plnili podľa zákona o verejnom obstarávaní tak, že 

príslušné dokumenty ste zverejňovali len na Elektronickej tabuli príslušnej zákazky, 

odporúčame Vám tieto informačné a zverejňovacie povinnosti vykonať aj tak, že dokumenty, 

ktoré ste zverejnili len na Elektronickej tabuli príslušnej zákazky, zverejnite aj v profile Úradu 

pre verejné obstarávanie spolu so screenshotom (snímkou) Elektronickej tabule príslušnej 

zákazky a stručnou informáciou, v ktorej uvediete dôvod takéhoto konania. Text takejto stručnej 

informácie uvádzame v prílohe č. 1 tohto upozornenia. Prehľad povinne zverejňovaných 

informácií na Elektronickej tabuli, resp. v profile podľa zákona o verejnom obstarávaní sú 

príkladmo uvedené napr. na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: 

https://www.uvo.gov.sk/vdoc/903/informacne-povinnosti-podla-zakona-c-3432015-z-z-

50.html  

 

2.3. Kompletizáciu dokumentácie z príslušných zákaziek realizovaných prostredníctvom 

Systému EO a jej uloženie do príslušných elektronických Spisov, tak aby mohlo dôjsť z 

Vašej strany k jednoduchému stiahnutiu jednotlivých dokumentácií z príslušných 

zákaziek, vrátane systémových záznamov zo Systému EO, a to v dostatočnom časovom 

predstihu, t.j. odporúčame vykonať do 31.05.2022, najneskôr však v čase do 30.06.2022. 

Týka sa to celej elektronickej komunikácie zo strany verejných obstarávateľov, ako aj zo strany 

záujemcov/uchádzačov, ktorá sa nachádza v príslušných elektronických Schránkach. Ak ste na 

samotné vyhodnocovanie ponúk a/alebo žiadostí o účasť využili aj funkcionalitu Systému EO 

„Vyhodnocovanie“, odporúčame Vám vykonať aj screenshot (snímku) tejto časti Systému EO. 

Uvedené platí nie len pre prebiehajúce zákazky, ale aj ukončené zákazky realizované 

prostredníctvom Systémom EO. Návod na stiahnutie kompletnej dokumentácie z príslušnej 

zákazky je názorne uvedený v prílohe č. 2 Kompletizácia dokumentácie z príslušných zákaziek 

realizovaných prostredníctvom Systému EO za účelom ich uchovania/zálohovania tohto 

upozornenia. Stiahnuté jednotlivé kompletné dokumentácie z príslušných zákaziek náležite 

uchovajte/zálohujte, a to aj z dôvodu prípadných následných kontrol. 

 

2.4. Zabezpečenie prechodu administrácie prebiehajúcich zákaziek a riadenia úkonov vo 

verejnom obstarávaní týchto zákaziek prostredníctvom Systému EO do nového 

elektronického prostriedku. 

 

Prechod administrácie každej prebiehajúcej zákazky a riadenia úkonov vo verejnom obstarávaní 

takejto zákazky prostredníctvom Systému EO do nového elektronického prostriedku musí byť 

https://www.uvo.gov.sk/vdoc/903/informacne-povinnosti-podla-zakona-c-3432015-z-z-50.html
https://www.uvo.gov.sk/vdoc/903/informacne-povinnosti-podla-zakona-c-3432015-z-z-50.html


plynulý, bez prerušenia samotného procesu verejného obstarávania v rámci konkrétneho 

zadávania zákazky. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste v jednom momente 

„VYPLI“ jednotlivé prebiehajúce zákazky v Systéme EO a v rovnakom momente 

jednotlivé prebiehajúce zákazky „ZAPLI“ v novom elektronickom prostriedku, a to v čase 

po 31.03.2022 do 31.05.2022, najneskôr však v čase do 30.06.2022.  

Elektronická komunikácia, vrátane predloženia žiadostí o účasť a/alebo ponúk, musí byť u 

prebiehajúcich zákaziek v rovnakom momente podporovaná novým elektronickým 

prostriedkom, ktorým budete následne takéto prebiehajúce zákazky realizovať.  

Vzhľadom na uvedené, Vám tiež odporúčame najmä: 

- v dostatočnom časovom predstihu uvedené komunikovať s Vami vybratým 

prevádzkovateľom elektronického prostriedku, ako aj so samotnými 

záujemcami/uchádzačmi (v prípade rámcových dohôd s opätovným otvorením súťaže, aj s 

účastníkmi takýchto rámcových dohôd).  

- premigrovať celú dokumentáciu z príslušnej prebiehajúcej zákazky zo Systému EO do 

Vami vybratého nového elektronického prostriedku. Ak v rámci príslušnej zákazky už 

došlo k elektronickej komunikácii, resp. boli predložené žiadosti o účasť a/alebo ponuky, 

odporúčame „premigrovať“ aj takýchto záujemcov, uchádzačov, účastníkov rámcových 

dohôd zo Systému EO do tohto nového elektronického prostriedku, a to za/bez 

poskytnutia súčinnosti týchto záujemcov, uchádzačov, účastníkov rámcových dohôd. Aj 

o uvedenej skutočnosti odporúčame komunikovať s týmito záujemcami, uchádzačmi, 

účastníkmi rámcových dohôd. 

- upraviť príslušnú dokumentáciu potrebnú na preukázanie splnenia podmienok účasti 

a/alebo na vypracovanie ponuky, v prípade potreby upraviť aj príslušné lehoty, a to 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

Na základe vyššie uvedeného, Vás ako používateľa Systému EO prosíme, aby ste pozorne sledovali svoj 

email, kde v priebehu fungovania Systému EO, t.j. do 30.06.2022, Vám budeme zasielať informácie, 

ktoré Vám pomôžu úspešne zvládnuť ukončenie používania Systému EO. 

 


