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1 Minimálne požiadavky na technické vybavenie
Pre správne fungovanie systému pre elektronické obstarávanie eZakazky.sk je potrebné zariadenie s
internetovým pripojením a podporovaným internetovým prehliadačom Microsoft Internet Edge –
minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, alebo Google Chrome – minimálne vo verzii
54 a vyšším pričom internetový prehliadač musí mať povolené tzv. “Cookies”.

2 Prihlásenie do systému
Systém je prístupný na adrese:
https://www.ezakazky.sk/
Po zadaní uvedenej adresy do internetového prehliadača sa zobrazí úvodná stránka s prihlasovaním:

Pre prihlásenie kliknite na “Prihlásiť”. Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.

2.1 Prihlásenie dodávateľa pomocou eID (občiansky preukaz)
Prihlásenie dodávateľa pomocou eID (občianskeho preukazu) je možné až po spárovaní identity
z občianskeho preukazu s používateľom registrovaným v systéme eZakazky. Spárovanie identity je
popísané v nasledujúcej kapitole.
Prihlásenie pomocou eID je možné uskutočniť kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť pomocou eID“, ktoré sa
nachádza v pravej časti prihlasovacieho formulára. Po kliknutí na toto tlačidlo budete presmerovaný
na portálo slovensko.sk, kde je potrebné pokračovať podľa inštrukcií tohto portálu. Po úspešnom
overení identity budete presmerovaný späť na portál eZakazky, pričom budete prihlásený do
systému.
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V prípade že vaša identita z občianskeho preukazu nie je spárovaná so žiadnym používateľom zo
systému eZakazky, zobrazí sa vám takéto hlásenie:

V takom prípade postupujte podľa inštrukcií uvedených v nasledujúcej kapitole.

2.2 Spárovanie používateľa s identitou z občianskeho preukazu (eID)
Prihláste sa do systému eZakazky pomocou svojho mena a hesla. Po prihlásení kliknite v pravom
hornom rohu na svoje meno. Obhjaví sa nasledujúce menu :
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Kliknite na označenú položku “Spárovať s eID”. Budete presmerovaní na prihlásenie pomocou
občianskeho preukazu na portál slovensko.sk. Po úspešnom prihlásení pomocou občianskeho
preukazu budete presmerovaní na potvrdenie spárovania identity :

Spárovanie potvrdíte kliknutím na tlačidlo “Spárovať”. Od tohto momentu vám na prihlásenie do
systému eZakazky postačuje použiť občiansky preukaz.
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3 Registrácia uchádzača
Pre registráciu do systému kliknite na “Registrovať”. Je potrebné vybrať krajinu sídla spoločnosti,
zadať IČO a kliknúť na tlačidlo “Registrovať”.

Po zadaní správneho IČO systém automaticky vyplní všetky identifikačné údaje:
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Užívateľ ďalej vyplní registračné údaje kontaktnej osoby, ktorá bude mať prístup do systému.

Po vyplnení všetkých potrebných údajov kliknite na tlačidlo “Pokračovať”. Po odoslaní registrácie
Vám bude na zadanú e-mailovú adresu odoslaná notifikácia s linkou na overenie doručenia
registračného e-mailu. Postupujte podľa inštrukcií a kliknite na linku v e-mailovej správe pre
potvrdenie registrácie.
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V prípade, že ste pri registrácii omylom zadali nesprávnu e-mailovú adresu, zadajte prosím správnu a
potvrďte ju kliknutím na tlačidlo „Odoslať znovu“.

Registráciu je potrebné potvrdiť po doručení notifikačného mailu kliknutím na “Dokončiť
registráciu”.

Tým je vaša registrácia úspešne dokončená. Systém užívateľa informuje o úspešnom dokončení
registrácie a odošle prístupové údaje do vášho konta v systéme eZakazky.sk
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V prípade, že vami zadané IČO už v systéme existuje (vaša spoločnosť už je zaregistrovaná), po
kliknutí na tlačidlo “Registrovať” vám systém eZakazky ponúkne vytvorenie novej kontaktnej osoby v
rámci vašej spoločnosti.
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4 Obnova zabudnutého hesla
V prípade, že si nepamätáte vaše prihlasovacie heslo, môžete si dať zaslať nové kliknutím na tlačidlo
“Zabudli ste heslo?”…

Zadaním e-mailovej adresy, použitej pri registrácii, alebo na ktorú vám bola doručená Výzva na účasť
v aukcii / Výzva na predkladanie ponúk, vám systém odošle nové prihlasovacie heslo.
V prípade, že systém eZakazky nerozpozná vašu e-mailovú adresu, kontaktujte technickú podporu.
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5 Zoznam zákaziek
Po úspešnom prihlásení sa vám zobrazí zoznam prebiehajúcich zákaziek, na ktorých sa zúčastňujete.
Teda tých, kde vám bol na základe vašej žiadosti pridelený prístup, alebo tých, do ktorých ste boli ako
uchádzač pozvaný obstarávateľom.

Pre zobrazenie všetkých zverejnených zákaziek kliknite na “Zverejnené zákazky”.

Zobrazí sa zoznam Zverejnených zákaziek, ktorý vyzerá nasledovne:
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6 Žiadosť o účasť / súťažné podklady
Pre vstup do zákazky kliknite na jej názov.
V závislosti od nastavenia zákazky , si záujemca vygeneruje Žiadosť o účasť / o súťažné podklady. Po
povolení prístupu obstarávateľom do zákazky, budú záujemcovi sprístupnené dokumenty k zákazke,
ako napríklad súťažné podklady a prílohy.

Vygenerovanú Žiadosť o účasť ako aj súťažné podklady a ďalšie dokumenty k zákazke nájdete v
záložke Dokumenty.
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7 Informácie o zákazke
Kliknutím na záložku Informácia o zákazke, sa uchádzačovi zobrazia všetky informácie o prebiehajúcej
zákazke.
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8 Nahrávanie dokumentov
Po vygenerovaní Žiadosti o účasť / o súťažné podklady, môže záujemca vkladať dokumenty k zákazke
napr. Žiadosti o vysvetlenie. Uchádzači môžu nahrávať dokumenty kliknutím na záložku “Odoslanie
Dokumentov → Nahrať dokument”.

Zobrazí sa okno v ktorom uchádzač vyberie Typ dokumentu, zadá názov dokumentu a vyberie cestu k
miestu vloženia súboru vo svojom PC a klikne na “Nahrať”.
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Po správnom nahratí dokumentov, uchádzač klikne na tlačidlo “Odoslať zadávateľovi “

Dokument bude pridaný medzi Odoslané dokumenty, nahratý na server a sprístupnený
obstarávateľovi / vyhlasovateľovi súťaže.
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9 Vloženie a odoslanie ponuky
Uchádzač vloží ponuku kliknutím na záložku “Odoslanie ponuky”.
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Ponuku vložíte a odošlete nasledujúcim spôsobom:
Dokumenty
Kliknite na Dokumenty → Nahrať dokument k ponuke, uveďte Názov dokumentu, priložte Súbor a
kliknite na tlačidlo „Nahrať“. Ak máte záujem odoslať zadávateľovi niekoľko súborov naraz, tak tento
postup opakujte.

Návrh na plnenie kritérií
Kliknite na Návrh na plnenie kritérií → Návrh na plnenie kritérií otvoríte formulár, do ktorého priamo
vypíšete váš návrh na plnenie kritérií. Následne formulár uložíte kliknutím na tlačidlo „Uložiť návrh na
plnenie kritérií“.
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Krycí list ponuky
Kliknite na Krycí list ponuky. Po kliknutí na tlačidlo „Stiahnuť krycí list“ si stiahnete krycí list ponuky.
Vyplnený krycí list nahráte do systému kliknutím na tlačidlo „Nahrať krycí list“. Následne vyberiete
súbor obsahujúci podpísaný krycí list a kliknete na tlačidlo „Nahrať“.

Odporúčane vám skontrolovať si, či ste nahrali všetky dokumenty k ponuke, návrh na plnenie kritérií
a krycí list ponuky.
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Následne na odoslanie ponuky kliknite na tlačidlo „Odoslať ponuku“.

V prípade, že bola odoslaná nesprávna ponuka, kliknite na tlačidlo “Vziať späť ponuku” a nahrajte
správnu ponuku rovnakým spôsobom ako je uvedené v kap. 9 Vloženie a odoslanie ponuky.

Dôležité: Tento krok je možný iba počas trvania “Lehoty na predkladanie ponúk”. Po jej
ukončení nie je možné vziať späť ponuku.
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10 Vysvetľovanie
Záložka “Vysvetľovanie” je sprístupnená záujemcom/uchádzačom v závislosti od nastavenia
zákazky zadávateľom.
Kliknutím na záložku “Vysvetľovanie” záujemca / uchádzač napíše žiadosť o vysvetlenie a klikne
na “Uložiť.

Následne na odoslanie žiadosti kliknite na tlačidlo „Odoslať “.
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O správnom odoslaní Žiadosti o vysvetlenie vás systém informuje.

O odpovedi bude záujemca / uchádzač informovaný notifikáciou . Zverejnená je taktiež v časti
“Vysvetľovanie”
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