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ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO ZOZNAMU
ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV
Podľa § 158a a § 158b zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického prostriedku
Obchodné meno/názov:
eBIZ Corp s.r.o.

Sídlo:
Lehotského 1 811 06 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO):
35758643

Identifikácia elektronického prostriedku
Názov elektronického prostriedku:
eZakazky

Verzia elektronického prostriedku:
10.0.0

Členovia štatutárneho orgánu (Uveďte meno, priezvisko, titul, adresu pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym
orgánom alebo jeho členmi. Zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením mien, priezvisk, titulov musí byť totožný
s údajmi zapísanými v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.)
Meno

Boris

Priezvisko

Kordoš

Titul

Adresa pobytu

Ing.

Členovia štatutárneho orgánu (Uveďte obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická
osoba.)
Obchodné meno/názov

Sídlo

N/A

N/A

Prokurista (Uveďte meno, priezvisko, titul, adresu pobytu fyzickej osoby alebo osôb, ktoré sú prokuristami
prevádzkovateľa elektronického prostriedku. Údaje o prokuristovi/prokuristoch musia byť totožné s údajmi zapísanými
v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.)
Meno

N/A

Priezvisko

N/A

Titul

N/A

Adresa pobytu

N/A
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Členovia dozorného orgánu (Uveďte meno, priezvisko, titul, adresu pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú dozorným
orgánom alebo jeho členmi. Zoznam členov dozorného orgánu s uvedením mien, priezvisk, titulov musí byť totožný
s údajmi zapísanými v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.)
Meno

N/A

Priezvisko

N/A

Titul

N/A

Adresa pobytu

N/A

DOTAZNÍK

podľa § 158b ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 73/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis
do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
§ 1 písm. a) informácie o procese verejného obstarávania

postup vo verejnom obstarávaní, ktorý elektronický prostriedok podporuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verejná súťaž,
užšia súťaž
rokovacie konanie so zverejnením
súťažný dialóg
inovatívne partnerstvo
rokovacie konanie bez zverejnenia
dynamický nákupný systém
súťaž návrhov
kvalifikačný systém
koncesia
podlimitná koncesia
podlimitná zákazka
zákazka s nízkou hodnotu
Prípravné trhové konzultácie
RFI (request for informations)
RFP (Request for proposal)
Rfx (request for something)

úkon vo verejnom obstarávaní, ktorý elektronický prostriedok podporuje:
- uverejnenie súťažných podkladov
- prevzatie súťažných podkladov
- doručenie žiadostí o vysvetlenie
- uverejňovanie vysvetlení oznámenia o vyhlásení VO/výzve/súťažných podkladoch
- uverejňovanie vysvetlení výzvy na predkladanie ponúk
- uverejňovanie vysvetlení súťažných podkladov
- doručovanie žiadostí o účasť
- zasielanie výziev na predkladanie ponúk
- doručovanie ponúk
- otváranie ponúk podľa § 52
- všetky úkony spojené so žiadosťou o nápravu podľa § 164
- všetky úkony spojené so žiadosťou o nápravu podľa § 165
- podanie námietok
- vysvetľovanie splnenia podmienok účasti podľa § 40
- doručovanie zápisníc podľa § 52
- všetky úkony spojené s § 53
- elektronickú aukciu podľa § 54 *
- úkony podľa § 55
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- úkony spojené s § 56
- všetky úkony spojené s povinnosťou zverejňovania podľa §64
.- ďalšie úkony ustanovené v zákone o verejnom obstarávaní, ktorých realizácia musí prebiehať elektronicky.

* Systém je integrovaný s certifikovaným aukčným systémom eAukcie 8.3.0

údaj, či sú súťažné podklady a iná dokumentácia vo verejnom obstarávaní sprístupnené neobmedzene a bez
potreby prihlásenia sa do elektronického prostriedku:
Áno
údaj, či je používanie elektronického prostriedku pre hospodárske subjekty na účasť vo verejnom obstarávaní
bezplatné:
Áno
údaj, či elektronický prostriedok umožňuje použitie elektronickej aukcie:
Áno, používaný systém umožňuje použitie elektronickej aukcie.

názov a verziu elektronickej aukcie, ak elektronický prostriedok umožňuje použitie elektronickej aukcie:
eAukcie 8.3.0
§ 1 písm. b) informácie o dostupnosti a prevádzkovaní elektronického prostriedku
údaj, či je postačujúce na pripojenie k elektronickému prostriedku použitie dostupných informačných a
komunikačných technológií:
Áno
odporúčané technické vybavenie potrebné na pripojenie k elektronickému prostriedku:
Na pripojenie sa k používanému systému je postačujúce bežné kancelárske PC, tablet, alebo mobilný telefón s prístupom
na internet a nainštalovaným podporovaným internetovým prehliadačom.
Parametre zariadenia a rýchlosť pripojenia na internet nie sú obmedzené, môžu však mať vplyv na rýchlosť odozvy
systému.
najdlhšia odozva elektronického prostriedku v sekundách:
Garantovaná odozva systému v sekundách je 10 sekúnd pri predpokladanej veľkosti požiadavky do 10 megabajtov
(vrátane všetkých spracovaných súborov), pričom 95% požiadaviek je uskutočnených do 250ms
prevádzková doba elektronického prostriedku a jeho garantovaná dostupnosť vyjadrená v percentách:
Prevádzková doba používaného systému je nepretržitá (24/7) s výnimkou vopred oznámených plánovaných odstávok.
Garantovaná dostupnosť je na úrovni 99,95%.
.
dostupnosť elektronického prostriedku pre iné zariadenia, ako je osobný počítač:
Áno

údaj, či používateľské rozhranie elektronického prostriedku spĺňa štandardy W3C na validitu kódu podľa
osobitného predpisu 1:
Áno
§ 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie
verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
1
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podporovaný webový prehliadač:
Podporované sú všetky prehliadače, ktoré spĺňajú štandardy W3C, okrem prehliadačov, ktorým skončila podpora ich
dodávateľa. (napr. MSIE).
údaj, či je vykonané testovanie zaťaženia elektronického prostriedku, penetračné testy alebo etický hacking:
V rámci certifikácie ISO 27001 sú pravidelne intyerne vykonané záťažové testy aj penetračné testy.
najväčší počet súčasne prihlásených používateľov:
Neobmedzený
údaj, či je elektronický prostriedok dostupný v inom jazyku ako slovenskom:
Áno
údaj, či je elektronický prostriedok prispôsobený potrebám zrakovo postihnutých osôb:
Áno, čiastočne
údaj, či elektronický prostriedok spĺňa štandardy prístupnosti podľa osobitného predpisu1:
Áno
§ 1 písm. c) informácie o riešení odstávok a odstraňovania porúch
údaj, s akým časovým odstupom sú používateľom vopred oznamované plánované technické odstávky:
5 pracovných dní vopred
údaj, akým spôsobom sú používatelia informovaní o technických odstávkach a poruchách:
Používatelia sú o technických odstávkach a poruchách informovaní elektronicky (oznámením v systéme) a e-mailom.
údaj, ako je zabezpečené nahlasovanie porúch:
Nahlasovanie porúch je zabezpečené pomocou Helpdesku e-mailom, telefonicky, alebo cez chat.
údaj, či má elektronický prostriedok zriadené kontaktné miesto pomoci používateľom (Helpdesk):
Áno
Dostupný počas pracovných dní 8:00 – 17:00 (e-mail, telefón, chat)
údaj, či existuje k elektronickému prostriedku evidencia porúch a výpadkov, ktoré sa týkajú:
1. infraštruktúry a jednotlivých komponentov
2. výpadkov nahlásených externými používateľmi
Áno, výpadky infraštruktúry a jednotlivých komponentov sa zaznamenávajú v informačnom systéme na to určenom.
Áno, výpadky nahlásené externými používateľmi sa zaznamenávajú v informačnom systéme na to určenom.
údaj o reakčnom čase pri výpadku:
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V prípade výpadku prevádzkovateľ systému reaguje okamžite.
údaj, či je pri výpadku zabezpečená redundancia:
Áno
§ 1 písm. d) informácie o zabezpečení dokumentácie k elektronickému prostriedku
údaj, či je vypracovaná používateľská príručka k elektronickému prostriedku, ktorá je bezodplatne a
neobmedzene dostupná bez prihlásenia na webovom sídle prevádzkovateľa elektronického prostriedku:
Áno
údaj, v akých jazykoch je používateľská príručka vypracovaná:
Slovenskom a anglickom
údaj, či existuje k elektronickému prostriedku aj administrátorská dokumentácia alebo prevádzková
dokumentácia podľa osobitného predpisu 2:
Áno
údaj, či sú príručky a dokumentácia k elektronickému prostriedku aktualizované podľa vykonaných zmien v
elektronickom prostriedku:
Áno
§ 1 písm. e) informácie o identifikácii a autentifikácii
údaj, či elektronický prostriedok umožňuje pre fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce
právnické osoby prihlásenie občianskym preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom
podľa zákona o verejnom obstarávaní 3:
Áno, používaný systém umožňuje spôsob prihlásenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona.
údaj, akým spôsobom je zabezpečená kvalita doručovania prihlasovacích údajov hospodárskych subjektov
podľa osobitného predpisu 4:
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov je zabezpečená v zmysle prílohy č.4 bodu 1.3.2 b) vyhlášky Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z.
údaj, akým spôsobom je v elektronickom prostriedku identifikovaná a autentifikovaná fyzická osoba, právnická
osoba alebo fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu:
Identifikácia a autentifikácia je v systéme zabezpečená prihlásením pomocou eID a kvalifikovaným elektronickým
podpisom.
§ 1 písm. f) informácie o integrácii elektronického prostriedku
dátum nasadenia funkcionality na účely identifikácie a autentifikácie s použitím občianskeho preukazu s
elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa zákona o verejnom obstarávaní3:

§ 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách
pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
3 § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4 Príloha č. 4 bod 1.3 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
2
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15.10.2018
dátum nasadenia elektronického prostriedku do prevádzky:
15.10.2018
údaj, či je prevádzkovateľ elektronického prostriedku z dôvodu nasadenia funkcionality na účely identifikácie a
autentifikácie s použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa
zákona o verejnom obstarávaní3 integračným partnerom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby:
Áno
§ 1 písm. g) informácie o použití kvalifikovaného elektronického podpisu
údaj, či je potrebné v elektronickom prostriedku použiť na predloženie ponúk a žiadostí iný elektronický podpis
ako kvalifikovaný elektronický podpis podľa zákona o verejnom obstarávaní 5:
Nie
údaj, či je možné sa autentifikovať v elektronickom prostriedku, ak sa uplatňuje iný elektronický podpis podľa
zákona o verejnom obstarávaní5:
n/a
§ 1 písm. h) informácie o spôsobe zaznamenania úkonov v rámci elektronického prostriedku
údaj, ako je v elektronickom prostriedku zabezpečený úplný, presný a neodstrániteľný spôsob zaznamenávania
úkonov:
Úplný, presný a neodstrániteľný spôsob zaznamenávania úkonov je v systéme zabezpečený dvojúrovňovým logovaním
nasledovne:
- systém ukladá záznamy o všetkých úkonoch vykonaných ktorýmkoľvek používateľom do databázy
- systém ukladá záznamy o všetkých úkonoch vykonaných ktorýmkoľvek používateľom do špeciálnych logov na
inom fyzickom serveri.
- politiky riadenia prístupu a uchovania logov sú v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a v súlade s normou
ISO 27001
údaj, aké úkony elektronický prostriedok zaznamenáva:
Všetky úkony všetkých používateľov

údaj, či elektronický prostriedok automaticky generuje protokol zo zaznamenávania úkonov:
Áno
údaj, ako je riadený prístup k zaznamenávaným úkonom:
Prístup k zaznamenávaným dátam (logom) je udelený špecifickým osobám pri zachovaní zásady oddelenia rolí. Politiky
riadenia prístupu k logom sú plne v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a v súlade s normou ISO 27001
§ 1 písm. i) informácie o zálohovaní

priebeh zálohovania dát v rámci elektronického prostriedku:
Zálohovanie používaného systému prebieha prostredníctvom funkcionality Microsoft Azure a je nastavené v súlade
s politikami normy ISO 27001
5

§ 20 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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údaj, dokedy je prevádzkovateľ elektronického prostriedku schopný obnoviť stratené dáta:
Poskytovateľ je schopný obnoviť stratené dáta bez obmedzenia. Rýchlosť a spôsob obnovy dát záleží od typu incidentu.
Obnovené budú všetky dáta bez obmedzenia.
Záväzné časy od nahlásenia incidentu po úplnú obnovu pre rôzne spôsoby obnovy dát sú nasledovné:
Obnova aplikácie zo zálohy
15 minút
Obnova databázy zo zálohy
30 minút
Obnova virtuálneho servera zo zálohy 1 hodina
Vytvorenie redundantného servera
2 hodiny
Obnova súborov z externej zálohy
4 hodiny
lehota a formát uloženia dokumentov k verejnému obstarávaniu:

Dokumenty k verejnému obstarávaniu sú archivované bez obmedzenia vo formáte v akom boli vložené do systému.
údaj, či je zabezpečený prístup k uloženým dokumentom pre kontrolné orgány:
Áno
§ 1 písm. j) informácie o riadení pristupujúcej osoby do elektronického prostriedku
údaj, aké roly alebo používateľské skupiny existujú v elektronickom prostriedku:
Verejný obstarávateľ, záujemca/uchádzač, člen komisie, štatutár, kontrola, podpora, administrátor
Každá rola môže v systéme vykonávať aktivity len vo svojom mene.
údaj, či sú oddelené jednotlivé roly a používateľské skupiny:
Áno
údaj, k akým dokumentom a úkonom má kontrolný orgán vytvorený prístup:
Ku všetkým úkonom vykonaným pomocou IS a ku všetkým dokumentom súvisiacim s týmito úkonmi
§ 1 písm. k) informácie o spôsobe zachovania dôvernosti údajov
hašovacia funkcia, ktorá je použitá na vytvorenie digitálneho odtlačku, ktorý sa vytvára k predloženej ponuke,
žiadosti o účasť alebo návrhu digitálneho odtlačku:
SHA256
údaj, či sa uskutočňuje šifrovanie ponuky na strane klienta alebo servera:
Servera

údaj, či sa uskutočňuje komunikácia klient-server prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) s chráneným prenosom dát cez kryptografický protokol Transport Layer Security:
Áno
subjekt, ktorý vydal certifikát k protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s chráneným prenosom dát cez
kryptografický protokol Transport Layer Security:
RapidSSL
platnosť certifikátu k vydanému protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s chráneným prenosom dát cez
kryptografický protokol Transport Layer Security:
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12.3.2023 (obnovovaný je ročne)

údaj, či certifikát zodpovedá všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo elektronického prostriedku
používa:
Áno

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o skutočnostiach podľa § 158b ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čestne vyhlasujem/e, že:

Elektronický prostriedok uvedený v tejto žiadosti spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 73/2022 Z. z. ktorou
sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú
komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Beriem na vedomie, že údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované len na účely vedenia zoznamu
elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odoslaním tejto žiadosti prehlasujem, že som sa oboznámil
s podmienkami spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk.

Boris Kordoš

Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene
prevádzkovateľa elektronického prostriedku

6.7.2022
Dátum

