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1. Člen komisie
1.1. Prihlásenie do systému
Do systému eZakazky sa môžete prihlásiť na stránke www.ezakazky.sk. V hornej časti stránky kliknite
na možnosť Prihlásiť a prihláste sa zadaním svojho užívateľského mena a hesla.
Po prihlásení sa zobrazí prehľad zákaziek, ktorých sa zúčastňujete ako uchádzač, člen komisie či
kontrola.

My sa zameriame na možnosti, ktoré systém ponúka členom komisie.

1.2. Komisia
Po prihlásení kliknite na záložku Komisia, zobrazí sa zoznam zákaziek ku ktorým máte prístup ako člen
komisie.

Kliknutím na názov konkrétnej zákazky o nej zobrazíte podrobnejšie informácie a ďalšie záložky:

Tento dokument je majetkom eBIZ Corp s.r.o. a jeho rozmnožovanie, rozširovanie vcelku alebo po častiach je možné iba
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•
•

Záložka Dokumentácia obsahuje všetky dokumenty patriace k príslušnej zákazke ku ktorým
máte prístup
V záložke Ponuky sa môžete oboznámiť s ponukami uchádzačov k príslušnej zákazke. Tieto sú
však dostupné až po otvorení ponúk.

Ponuky sa otvoria podľa nastavenia buď automaticky v čase nastavenom ako čas Otvárania
ponúk, alebo ich otvorí Predseda komisie po čase nastavenom ako čas Otvárania ponúk. Do
otvorenia ponúk sú ponuky zašifrované a nikto k nim nemá prístup.

•

Záložka Komisia obsahuje ďalšie informácie a možnosti týkajúce sa zasadnutia komisie pre
príslušnú zákazku.

Tento dokument je majetkom eBIZ Corp s.r.o. a jeho rozmnožovanie, rozširovanie vcelku alebo po častiach je možné iba
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1.3. Zasadnutie komisie
Kliknite na záložku Komisia a z ďalšej ponuky na názov zasadnutia komisie.

Pred prístupom k zasadnutiu je potrebné podpísať niektoré dokumenty ako napríklad menovací
dekrét člena komisie či vyhlásenie ku konfliktu záujmov.

Zaškrtnutím políčka a kliknutím na Podpisujem podpíšete uvedené dokumenty.
Týmto sa môžete zúčastňovať zasadnutí komisie a môže sa vyjadrovať/podpisovať ďalšie dokumenty
ako napríklad prezenčná listina, zápisnice a pod. Tieto nájdete v záložke Dokumenty na
Vyjadrenie/Podpis.

Tento dokument je majetkom eBIZ Corp s.r.o. a jeho rozmnožovanie, rozširovanie vcelku alebo po častiach je možné iba
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Dokumenty prijaté komisiou, ktoré nevyžadujú ďalšiu akciu nájdete v záložke Prijaté dokumenty.
Ak ako člen komisie chcete odoslať nejaký dokument, môžete ho zo svojho PC nahrať do systému
pomocou tlačidla Nahrať dokument v záložke Odoslané dokumenty.

Tento dokument je majetkom eBIZ Corp s.r.o. a jeho rozmnožovanie, rozširovanie vcelku alebo po častiach je možné iba
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2. Štatutár
2.1. Prihlásenie do systému
Do systému eZakazky sa môžete prihlásiť na stránke www.ezakazky.sk. V hornej časti stránky kliknite
na možnosť Prihlásiť a prihláste sa zadaním svojho užívateľského mena a hesla.
Po prihlásení sa zobrazí prehľad zákaziek, ktorých sa zúčastňujete ako uchádzač, člen komisie či
kontrola. Ak sa prihlasujete ako štatutár, zobrazí sa aj záložka Štatutár.

2.2. Záložka štatutár
Po kliknutí na túto záložku sa zobrazí zoznam zákaziek v ktorých ste označený ako štatutár. Kliknutím
na názov zákazky sa zobrazia podrobnejšie informácie a ďalšie záložky.
Tieto ponúkajú rovnaké možnosti podrobnejšie popísané v predchádzajúcej kapitole pre člena
komisie. Môžete teda získať podrobnejšie informácie o zákazke, oboznámiť sa s dostupnou
dokumentáciou a ponukami (po otvorení ponúk).

V záložke Štatutár môžete po podpísaní nevyhnutných dokumentov pristupovať k ďalším
a vyjadrovať sa k nim/podpisovať ich, podobne ako člen komisie.
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