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1. Registrácia 

Do internetového prehliadača zadajte adresu www.verejneaukcie.sk. V prípade, že prehliadač od Vás 

požaduje prijať certifikát, prijmite ho. 

Po zobrazení úvodnej stránky www.verejneaukcie.sk stlačte tlačítko „Vstup do systému“, 

následne kliknite na tlačítko „Registrácia“. Objaví sa Vám registračný formulár, ktorý je potrebné 

vyplniť. Na ukončenie registrácie stlačte tlačítko registrovať. 

 

2. Prihlásenie do systému 

Do internetového prehliadača zadajte adresu www.verejneaukcie.sk. V prípade, že prehliadač od 

Vás požaduje prijať certifikát, prijmite ho. 

Pre prihlásenie do systému si pripravte prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali po registrácii na email: 

Prihlasovacie meno a heslo. Po zobrazení úvodnej stránky www.verejneaukcie.sk stlačte tlačítko 

„Vstup do systému“ zobrazí sa Vám prihlasovací formulár, ktorý je potrebné vyplniť:  

 do vstupného pola E-mail: prihlasovacie meno z registračného emailu  

 do vstupného pola Heslo: heslo z registračného emailu  

 kliknite na tlačítko prihlásiť 

http://www.verejneaukcie.sk/
http://www.verejneaukcie.sk/
http://www.verejneaukcie.sk/
http://www.verejneaukcie.sk/
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V prípade, že ste zabudli aké sú Vaše prihlasovacie údaje, kliknite na text „Zabudli ste heslo?“ 

resp. kontaktujte centrum podpory e-mailom alebo telefonicky.  

V prípade úspešného prihlásenia do systému uvidíte vpravo hore: názov Vašej spoločnosti. 

 

3. Horné menu 

Po kliknutí na tlačítko  sa zobrazí ponuka: 

 

 
 

a. Zoznam aukcií – zoznam všetkých aukcií, ktoré sú aktívne a pred publikovaním 

b. Archív aukcií – zoznam už realizovaných aukcií 

c. Vytvorenie aukcie -  vytvorenie neasistovanej aukcie 

d. Elektronická aukcia na kľúč – vytvorenie asistovanej aukcie 

e. Správa účtu – tu  je možné editovať Vaše registračné údaje a taktiež zmeniť heslo. 

Obstarávateľ si určí o aký druh aukcie má záujem či o neasistovaná alebo asistovanú aukciu.  

Neasistovaná aukcia – jedná sa o aukciu, ktorú si obstarávateľ nahráva a administruje sám.  

Asistovaná aukcia – (EA na kľúč) jedná sa o aukciu, ktorú nahráva a administruje naša spoločnosť. 

 

Neasistovaná elektronická aukcia 

V prípade neasistovanej aukcie kliknite na tlačítko  zobrazí sa Vám ponuka či chcete 

realizovať platenú alebo testovaciu aukciu. 
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Následne sa Vám zobrazí základný formulár vytvorenia elektronickej aukcie, ktorý vypĺňate v troch 

krokoch. Systém poskytuje veľké množstvo variant nastavení EA. 

 

Krok č. 1 - Špecifikácia aukcie 

Zadávate všetky náležitosti elektronickej aukcie.  

a. Názov zákazky.  

b. Termín začiatku a ukončenia EA – zadáte dátum a čistý čas konania ostrej elektronickej 

aukcie.  

Upozornenie: Elektronická aukcia sa môže konať dva pracovné dni po odoslaní výziev na 

účasť v EA. Keďže výzvy na účasť v EA sa odosielajú automaticky pri vytváraní EA, čas ostrého 

kola je nutné nastaviť na min.  tretí pracovný deň odo dňa, kedy EA vytvárame. 

c. Čas etapy – zadajte počet minút o koľko sa má elektronická aukcia predĺžiť pri zmene ceny. 

d. Kritéria a prvky elektronickej aukcie  

 

Kritéria a prvky EA  

1. Elektronická aukcia na najnižšiu cenu (Jedno-kriteriálna EA) 

kritérium hodnotenia bude najnižšia cena. Poradie v elektronickej aukcii bude zostavené podľa ceny.  
 

a. Elektronická aukcia na najnižšiu cenu môže byť len s 1 kritériom bez použitia prvkov 
 
V prípade, že máte v elektronickej aukcii len jedno kritérium a to „najnižšia cena za celý predmet 
obstarávania“, tak formulár nastavíme bez prvku. Prvky používame len v prípade, že ich máme 2 
a viac, alebo ak chceme aby uchádzač v EA menil jednotkovú cenu, ktorá sa prepočítava množstvom.   
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Pri tomto druhu elektronickej aukcie je potrebné zadať : 

 M.J. - (napr. kpl, ks, l, m....) 

 Min. krok a Max. krok 

 Des. miesta - počet desatinných miest, ktoré bude môcť uchádzač zadať 
v aukčnej sieni 

 Voľby kritéria  
 

-  - výhodnejšie je nižšia hodnota 

- - výhodnejšie je vyššia hodnota 

-  - aukčné kritérium (je možné meniť počas EA) 

-  -  neaukčné kritérium (nie je možné meniť počas EA) 
 
 

b. Elektronická aukcia na najnižšiu cenu môže byť len s 1 kritériom, ktoré obsahuje 
prvok/prvky 

  
Používate vtedy, ak chcete, aby kritérium sa skladalo z viacerých prvkov. Uchádzač 
v elektronickej aukcii potom bude meniť cenu jednotlivých prvkov. Systém automaticky 
prepočíta ceny prvkov a vyhodnotí ako balík.  Systém má aj funkcionalitu prenásobenia 
koeficientom (napr. množstvom). 

 

 
 
Pri tomto druhu elektronickej aukcie je potrebné zadať : 

 Des. miesta - počet desatinných miest, ktoré bude môcť uchádzač zadať 
v aukčnej sieni 
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 Voľby kritéria  
 

-  - výhodnejšie je nižšia hodnota 

- - výhodnejšie je vyššia hodnota 

 Názov prvku 

 Množstvo  

 M.J. - (napr. kpl, ks, balík, l, m....) 

 Min. krok a Max. krok 

-  - aukčný prvok  (je možné meniť počas EA) 

-  -  neaukčný prvok  (nie je možné meniť počas EA) 
 

 

Stlačením tlačítka  je možné navoliť prvky kritéria. V prípade potreby prvkov 
zadajte: Množstvo, M.J. (kpl, ks, l, m....), Min. krok, Max. krok. 
 
V systéme je možné importovať prvky kritéria z Excelu offline a to kliknutím na vzor, ktorý je 
potrebné otvoriť, vyplniť a uložiť. Následne je možné súbor importovať do systému cez tlačítko 
„Vybrať súbor“.  
 

 
 
 

2. Elektronická aukcia  - ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (multi-kriteriálna EA) 

poradie v elektronickej aukcii bude zostavené podľa počtu bodov.  
 
Elektronickú aukciu ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka nahrávate v prípade, že aukcia 
obsahuje 2 a viac kritérií. Každé jedno kritérium môže obsahovať 1 alebo viac prvkov. 
 
a. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s 2 kritériami bez prvkov 
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Pri tomto druhu elektronickej aukcie je potrebné zadať : 

 Názov kritérií 

 M.J. - (napr. kpl, ks, l, m....) 

 Min. krok a Max. krok 

 Váha – váha kritéria (súčet váh na kritériách musí byť 100) 

 Des. miesta - počet desatinných miest, ktoré bude môcť uchádzač zadať 
v aukčnej sieni 

 Voľby kritéria  

-  - výhodnejšie je nižšia hodnota 

-  - výhodnejšie je vyššia hodnota 

-  - cenové kritérium, hodnota kritéria je vyjadrená v eurách 

-  - neurčené kritérium (je potrebné zvoliť cenové alebo necenové 
kritérium) 

-  - necenové kritérium 

-  - aukčné kritérium (je možné meniť počas EA) 

-  -  neaukčné kritérium (nie je možné meniť počas EA) 
 

b. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s 2 kritériami a dvoma prvkami na každom kritériu  
 

 
Pri tomto druhu elektronickej aukcie je potrebné zadať : 

 Názov kritérií 

 Váha – váha jednotlivých  kritérií (súčet váh na kritériách musí byť 100) 

 Des. miesta - počet desatinných miest, ktoré bude môcť uchádzač zadať 
v aukčnej sieni 

 Voľby kritéria  

-  - výhodnejšie je nižšia hodnota 
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-  - výhodnejšie je vyššia hodnota 

-  - necenové kritérium 

-  - cenové kritérium, hodnota kritéria je vyjadrená v eurách 

- - neurčené kritérium (je potrebné zvoliť cenové alebo necenové 
kritérium) 

 Názvy prvku/prvkov 

 Množstvo 

 M.J. - (napr. kpl, ks, l, m....) 

 Min. krok a Max. krok 

 Voľby prvku 

-  - aukčné kritérium (je možné meniť počas EA) 

-  -  neaukčné kritérium (nie je možné meniť počas EA) 
 

 

Stlačením tlačítka je možné navoliť prvky kritéria. Uchádzač v elektronickej aukcii 
potom bude meniť cenu jednotlivých prvkov. Systém automaticky prepočíta ceny prvkov a vyhodnotí 
ako balík za kritérium. V prípade potreby prvkov zadajte: Množstvo, M.J., Váha (v prípade, že všetky 
prvky majú rovnakú váhu, položku nevypĺňajte).  
 
Kliknutím na tlačítko „Pridaj ďalšie kritérium“ obdobne navolíte ďalšie kritérium. Súčet váh na 
všetkých kritériách musí byť rovné hodnote 100. 
 
V systéme je možné importovať prvky kritéria z Excelu offline a to kliknutím na vzor, ktorý je 
potrebné otvoriť, vyplniť a uložiť. Následne je možné súbor importovať do systému cez tlačítko 
„Vybrať súbor“.  
 

 
 
Na záver tohto kroku zadajte počet uchádzačov a víťazov v elektronickej aukcii. 
 

 
 
Na ukončenie tohto kroku je potrebné stlačiť tlačítko „Ďalej“. 
 
 

Krok č. 2 – Zadanie cenových ponúk 

V tejto časti budete zadávať názvy účastníkov elektronickej aukcie, kontaktné e-maily, telefonické 

kontakty a konkrétne cenové ponuky. Po vyplnení tohto formuláru je potrebné stlačiť tlačítko 

„Ďalej“.  

Pri zadávaní hodnôt cenových ponúk je možné do systému zadať nulu, ale iba v tom prípade, že nula 

sa nachádza na prvku v rámci kritéria t.j. súčet všetkých prvkov na kritériu nesmie byť nula. Taktiež 

nie je možné zadať zápornú hodnotu. 
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Návrh prvkov hodnôt z ponuky uchádzača môže byť importované využitím funkcionality Import 

súboru, po stiahnutí a vyplnení vzoru súboru zo systému.  

Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve na účasť 

v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky podľa § 43 ods. 8 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Priestor pre vloženie daného súboru je zakrúžkovaný.   
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Krok č. 3 – Doplňujúce informácie 

V tejto časti je možné nastaviť doplňujúce informácie do výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ktorú 

obdržia účastníci elektronickej aukcie po vypublikovaní. V prípade potreby je možné zadať e-mailové 

adresy pre pozorovateľov, ktorí môžu sledovať elektronickú aukciu bez možnosti ovplyvniť ju. Na 

záver tohto kroku zadávate meno a kontakt na administrátora elektronickej aukcie.  

 

Ukončenie nahrávania elektronickej aukcie je prostredníctvom tlačítka „Dokončiť“.  Pre 

vypublikovanie EA je potrebné na záver kliknúť na tlačítko odoslať výzvy. 

 

Predpríprava elektronickej aukcie 

V prípade, že si chcete len predpripraviť elektronickú aukciu postupujte podľa všetkých krokov 

nahratia elektronickej aukcie, avšak nekliknite na tlačítko . Z daného formuláru odídete 

kliknutím na tlačítko . EA bude v stave „Čakajúca“, ktorá sa nevypublikuje (t.j. nespustí sa).  

Informácia o tom, že neboli odoslané výzvy zistíte, že v špecifikácii bude hláška „Musíte odoslať výzvy 

uchádzačom“. 
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Ak chcete sa vrátiť do formuláru predpripravenej EA, kliknite na zoznam aukcií a vyberte kliknutím 

danú EA, následne kliknite na tlačítko . Pred odoslaním výziev EA je potrebné si skontrolovať 

dátum realizovania EA či je nastavený správne. 

V prípade, že sa rozhodnete o vymazanie elektronickej aukcie zo systému je potrebné kliknúť na 

tlačítko  zobrazí sa Vám zoznam elektronických aukcií, rozkliknite konkrétnu elektronickú aukciu 

a stlačíte tlačítko .  

 

 

PRACA ADMINISTRÁTORA 

Predpokladá sa, že osoba ktorá nahrala EA je zároveň aj administrátorom. Do systému sa prihlasuje 

prostredníctvom prihlasovacích údajov. Ak administrátorom nie je osoba, ktorá nahrala EA je 

potrebné, aby osoba, ktorá nahrala EA poskytla administrátorovi prístupové údaje.  

 

Povinnosti administrátora pred EA 

Minimálne deň pred konaním EA administrátor musí skontrolovať potvrdenie účasti účastníkov 

v elektronickej aukcii. Informácia je uvedená v špecifikácii tendra. Ak účastník nepotvrdil účasť je 

potrebné ho kontaktovať telefonicky resp. mu výzvu na účasť opätovne zaslať.  
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Opätovné zasielanie výziev 

Systém automaticky po vypublikovaní elektronickej aukcie odosiela výzvy na účasť v elektronickej 

aukcii všetkým účastníkom. V prípade že, chcete opätovne zaslať výzvy je potrebné kliknúť na tlačítko 

 zobrazí sa Vám zoznam elektronických aukcií, rozkliknite konkrétnu elektronickú aukciu a stlačíte 

tlačítko , následne konkrétne označíte  účastníka, ktorému chcete zaslať opätovne výzvu 

a stlačíte tlačítko Odoslať. Výzvy môžete preposielať buď všetkým alebo len vybraným účastníkom. 

Taktiež je možné zmeniť e-mailovú adresu.  

 

Vstup do aukčnej sieni  

Do aukčnej siene je možné vstúpiť len počas testovacej a ostrej EA. Rozkliknite si konkrétnu EA a 

vstupujete prostredníctvom tlačítka  alebo  podľa toho 

v akom stave je momentálne EA.  

 

Povinnosti administrátora počas EA 

Hlavnou úlohou administrátora počas EA je odpovedať účastníkom na chatové otázky resp. na 

telefonické dotazy vyplývajúce z EA. Ak chce administrátor dať všetkým uchádzačom rovnakú 

informáciu prostredníctvom chatu napíše do správy text, označí „Komu – Všetkým“ a odošle. 

V prípade, že chce chatovať len s konkrétnym uchádzačom vyberie „Komu – konkrétneho účastníka“.  

Administrátor nesmie žiadnym spôsobom ovplyvňovať priebeh EA ani v prípade, že sa uchádzač 

pomýli a zadá nesprávnu cenu.  

Administrátor v aukčnej sieni vidí:  

a. všetky parametre EA,  

b. či účastník je online alebo offline, podľa toho či názov účastníka je zafarbený na zeleno alebo 

sivo (viď legendu v aukčnej sieni), 

c. označenie účastníkov EA je anonymne  „účastník, účastník1, účastník2...“ systém je navolený 

tak, že administrátor a pozorovateľ môže vidieť rozdielne označenia účastníkov, aby bola 

zabezpečená maximálna transparentnosť EA, 

d. aukčnosť kritéria. 
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Pri nefunkčnosti aukčnej siene, stlačte F5.  

 

Náhľad výzvy 

Systém obsahuje aj funkcionalitu náhľadu dodávateľskej výzvy. Po otvorení špecifikácie EA pri názve 

jednotlivých uchádzačov sa nachádza tlačítko , kde po kliknutí môžete vidieť celý text 

výzvy na účasť v EA unikátneho linku pre vstup do aukčnej siene.  

Aukčná sieň z pohľadu obstarávateľa  

 

Aukčná sieň z pohľadu dodávateľa  

Uchádzač môže v aukčnej sieni len meniť hodnoty svojej ponuky a taktiež chatovať 

s administrátorom. 
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Ukončenie EA 

Elektronická aukcia je ukončená, ak sa v aukčnej sieni objaví hláška „Ukončená aukcia“ 

 

Protokol z EA 

Protokol je možné si stiahnuť resp. preposlať na e-mailovú adresu v sekcii archív prostredníctvom 

tlačítka . 

 

Kedy kontaktovať centrum podpory: 

V prípade akýchkoľvek technických dôvodov napr. nedoručenie SMS notifikácie, zlé zobrazovanie 

aukčnej siene... 

V prípade zmeny telefónneho číslo účastníka EA.  

 

Elektronická aukcia na kľúč 

Elektronická aukcia na kľúč – asistovaná elektronická aukcia 

V prípade, že máte záujem realizovať elektronickú aukciu na kľúč stlačte tlačítko  

 

Služba elektronickej aukcie na kľúč pokrýva celú fázu prípravy elektronickej aukcie a administráciu. 

Naši pracovníci zapracujú elektronickú aukciu do súťažných podkladov následne po ukončení 
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zadávania ponúk náš administrátor spracuje Vaše podklady k elektronickej aukcie a vytvorí aukčnú 

sieň. Po odsúhlasení odošle výzvy na elektronickú aukciu a v čase konania ju bude administrovať. 

Po stlačení tlačítka príde na centrum podpory požiadavka o vytvorení elektronickej aukcie.  

Technické podmienky:  

 Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie).  
 Širokopásmový prístup na Internet.  
 Internetový prehliadač Google Chromé ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer 

ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov.  
 Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 

komunikácie so serverom.  
 Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým 

prehliadačom (kontrola a stiahnutie).  
 V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".  


