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Dynamický nákupný systém (DNS) 

 

Elektronický nástroj pre realizáciu 
otvorených dodávateľských 
kvalifikačných systémov 

Elektronické trhovisko (ET) 
 

Systém plne elektronizovaného 
zadávania zákaziek a predkladania 
ponúk pre predmety plnenia bežne 
dostupné na trhu. Elektronické 
trhovisko sa delí na dve časti: 
podlimitné a nadlimitné trhovisko  

Elektronická podpora procesov 
(PPVO) 

Elektronická podpora procesov 
verejného obstarávania v oblastiach 
poskytovania informácií, komunikácie, 
vysvetľovania, elektronického 
doručovania, predkladanie ponúk, 
štatistík, atď. 

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je elektronický informačný systém verejnej 
správy, ktorý slúži na zabezpečenie a podporu oblasti verejného obstarávania. 
Systém EKS pozostáva z troch modulov: 

 

 

 

ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM 



 

Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej 
zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa slovníka obstarávania na tovary, 
stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu – definícia  
v § 58 ods. 1 ZVO 

 

DNS jednoduchým spôsobom umožňuje nákup komodít, ktoré: 

sú štandardizovateľné 

nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), 
ale vo faktoroch ako cena, značka, sprievodné služby či iné dodatočné 
charakteristiky 

ponúka ich viacero hospodárskych subjektov   

 

DNS umožňuje verejnému obstarávateľovi mať k dispozícii osobitne veľký 
rozsah ponúk, zaisťujúci optimálne používanie verejných finančných 
prostriedkov prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase.  

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA DNS 



 

Zriadené dva DNS: 

Kancelársky papier (centrálne verejné obstarávanie) 

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia (pre potreby MV SR) 

 

Kancelársky papier – konkrétne zákazky: 

Nákup kancelárskeho papiera pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku - 
zazmluvnené 

Nákup kancelárskeho papiera pre Ministerstvo zahraničných vecí a 
Európskych záležitostí - zazmluvnené 

 

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia – konkrétne zákazky: 

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 1/2016  - zazmluvnené 

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 1/2017  - ponuky otvorené 

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 2/2017  - ponuky otvorené 

 

 

 

PREHĽAD VYHLÁSENÝCH DNS A KONKRÉTNYCH ZÁKAZIEK 



POSTUP PRI REALIZÁCII DNS 

VYHLÁSENIE DNS  

vypracovanie súťažných podkladov, následné generovanie oznámenia  
o vyhlásení verejného obstarávania a zverejnenie na príslušných elektronických 
miestach (OJ, VVO, Elektronická tabuľa) 

PROCESNÉ ÚKONY súvisiace s vyhlásením DNS  

vysvetľovanie požiadaviek a podmienok účasti uvedených v oznámení  
o vyhlásení verejného obstarávania 

zriadenie hodnotiacej komisie 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ  

elektronické predkladanie žiadostí o účasť (dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti a informácie o sortimente) lehota na predkladanie žiadostí  
o zaradenie do DNS musí trvať min. 30 dní 

PROCES HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ 

ZARADENIE ZÁUJEMCOV DO DNS A SPRÍSTUPNENIE DNS (ak splnia podmienky 
účasti a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa) 

ZRIADENIE DNS V TABUĽKOVEJ/ „KATALÓGOVEJ“ PODOBE (z informácie o 
sortimente) 

PRIEBEŽNÉ ZARAĎOVANIE ZÁUJEMCOV DO ZRIADENÉHO DNS 

záujemcovia môžu podať žiadosť o zaradenie do vytvoreného DNS počas celého 
trvania DNS; túto musí verejný obstarávateľ vyhodnotiť do 10 dní odo  

    dňa jej doručenia 

 

 



POSTUP PRI REALIZÁCII DNS 

ZADÁVANIE KONKRÉTNYCH ZÁKAZIEK V RÁMCI VYTVORENÉHO DNS  

spracovanie výzvy na predkladanie ponúk (ktorá obsahuje minimálne presnú 
špecifikáciu zákazky, lehotu na predkladanie ponúk, presnejšiu formuláciu 
kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná, ďalšie potrebné informácie) a jej 
zaslanie všetkým záujemcom, ktorí boli zaradení do DNS a ktorí požiadali o 
zaradenie  do DNS najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy 

vysvetľovanie výzvy na prekladanie ponúk 

zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk 

predkladanie ponúk  - primerane sa použijú lehoty z užšej súťaže, napr. 25 dní  

otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk  

elektronická aukcia (pre tovary povinná § 61 ods. 3 ZVO) 

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukázaných JED-om u úspešného 
uchádzača a ostatných podmienok (napr. RPVS) 

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, uzatvorenie (16 dní od prijatia 
ponuky) a zverejnenie zmluvy 

PLNENIE INFORMAČNÝCH A ZVEREJŇOVACÍCH POVINNOSTÍ VEREJNÉHO 
OBSTARÁVATEĽA  počas celého priebehu DNS voči EK a ÚVO 

 

 



POSTUP PRI REALIZÁCII DNS 

Potreba edukácie záujemcov/uchádzačov 

Relatívne nový inštitút DNS, s ktorým uchádzači nemajú skúsenosť 

Plne elektronická komunikácia – uchádzači komunikujú prostredníctvom 
schránky zriadenej v rámci EKS a nie prostredníctvom e-mailu, atď. 

Doručovanie  

Miestom na doručovanie a/alebo poskytnutie je elektronická schránka zriadenia 
v rámci EKS a/alebo Elektronická tabuľa zriadená v rámci DNS.  

Dokumenty adresované verejnému obstarávateľovi sa doručujú ich odoslaním 
prostredníctvom funkcionality EKS a považujú sa za doručené pracovným dňom 
nasledujúcim po dni ich odoslania, a to aj ak sa o nich adresát nedozvedel.  

Doručenie do elektronickej schránky sa považuje za doručenie do vlastných rúk.  

Identifikačné a autentifikačné údaje vydáva správca EKS každému Uchádzačovi, 
ktorý ešte nemá tieto údaje vydané v rámci EKS. Na účely Identifikácie a 
Autentifikácie môže Dodávateľ ako alternatívu použiť aj občiansky preukaz  
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad  
o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.  

 

 

 



POSTUP PRI REALIZÁCII DNS 

Archivácia dokumentov 

Všetka komunikácia (vysvetľovanie SP, vysvetľovanie ponúk, atď.) je automaticky 
archivovaná 

Niektoré dokumenty (menovanie komisie, prezenčné listiny, zápisnice, atď.) je 
nutné vytlačiť, podpísať a nahrať scan do EKS – toto súvisí s procesnými postupmi  
v rámci organizácie verejného obstarávateľa 

Vlastný opis predmetu zákazky vs. výber z informácie o sortimente od uchádzačov 

Vyberiem si konkrétny produkt z informácie o sortimente od uchádzača a ostatní 
môžu ponúknuť ekvivalent? 

Pri každom konkrétnom zadávaní zákazky pripravujem nový, konkrétnejší opis 
predmetu zákazky, samozrejme v rámci daného DNS a určenej skupiny CPV 

Lehoty na predkladanie ponúk v rámci konkrétneho zadávania zákazky 

Primerane sa použijú lehoty z užšej súťaže  

Návrh v rámci pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní - zosúladiť  
s európskou smernicou – skrátenie lehôt na prekladanie ponúk, tak aby boli 
primerané zložitosti konkrétnej zákazky 

 

 

 



KOMODITY ODPORÚČANÉ NA NÁKUP  
PROSTREDNÍCTVOM DNS 

 

kancelárske potreby  

kancelársky nábytok, vybavenie kancelárií 

IKT (hardware, software) 

čistiace prostriedky 

autá 

zdravotnícky materiál 

facility services 

akumulátory 

spotrebný materiál (do tlačiarenských zariadení) 



 

 

Elektronická podpora procesov verejného obstarávania (PPVO)  
je modul systému EKS a nástroj spĺňajúci požiadavky § 20 ZVO – elektronická 
forma komunikácie 

 

Poskytuje podporu v oblastiach poskytovania informácií, komunikácie, 
vysvetľovania, elektronického doručovania, predkladanie ponúk, štatistík, 
vytvárania zápisníc, vzorových dokumentov atď. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PPVO 



CHARAKTERISTIKA PPVO 

 

Potreba edukácie užívateľov 

čiastočne nové postupy a procesy pre používateľov na strane verejného 
obstarávateľa 

Elektronizácia by nemala byť len o preklopení procesov do elektronickej 
formy ale aj o možnosti zmeniť niektoré zaužívané procesy pokiaľ sa 
nové javia ako efektívnejšie 

 

Ex – ante kontrola zo strany riadiacich orgánov pri zákazkách 
financovaných z fondov EÚ 

Elektronická forma komunikácie a elektronický nástroj vs. požiadavka  
na doručenie podkladov v papierovej podobe 

 

 



CHARAKTERISTIKA PPVO 

Výhody elektronizácie a PPVO 

rýchlejšia forma komunikácie a doručovanie priamo do schránok – nemusím  
v niektorých prípadoch čakať na doručenky, fikcia doručenia 

emailová notifikácia pri doručení (vysvetlení, ponúk a pod.) od hosp. subjektov 

upozorňovanie na informačné povinnosti (zápisnice, § 166, otváranie časti ponúk 
„ostatné“ a „kritéria“...) 

elektronické vedenie spisu 

Elektronická tabuľa (prehľadný profil zákazky, informácie a dokumenty na jednom 
mieste) 

generovanie dokumentov  

zachovanie pravidiel čestnej hospodárskej súťaže, ochrana administrátora súťaže – 
ponuky, komunikácia, dokumenty v elektronickom spise nie je možné zmeniť 

prehľadné užívateľské prostredie 

certifikovaná multikriteriálna elektronická aukcia 

v systéme EKS je možné využívať občiansky preukaz s čipom, tzv. eID 

Nevýhody 

počiatočná edukácia užívateľov 

vysvetľovanie používania e-nástroja EKS hospodárskym subjektom (počas procesu VO) 

„verejne dostupné všetky informácie na jednom mieste“ 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

Daša Paláková, 26. 4. 2017 


