
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod používateľa eBIT v 4.0.0.0 
(nadstavba systému eBIT elektronické verejné obstarávanie) 
Evo.Ebit.sk 

 

 



 

Web aplikácia eBIT 
 

• Aktuálne verejné obstarávania, eaukcie, prieskumy 

• Prístup https 

• Registrácia uchádzačov 

• Trvalé zverejňovanie archívu priamo z ostrých údajov zozbieraných pri el. verejnom 

obstarávaní, el. aukciách, prieskumoch a dražbách nie len archivované dokumenty 

• Automatické archivovanie a zverejňovanie rozšíreného protokol z možnosťou prezerania aj 

odoslaných emailov jednotlivým klientom 

• Aplikácia neumožňuje akýkoľvek zásah do zadaných údajov prostredníctvom Web aplikácie 

eBIT 

• Webové rozhranie slúži len na zber údajov od uchádzačov, zverejňovanie a v reálnom čase 

vyhodnocovanie jednotlivých ponúk na základe dát z klient Web aplikácie eBIT 

• Vyhodnotenie je informačné a vyžaduje znova overenie prostredníctvom Admin aplikácie 

eBIT a tým pádom podpísanie výsledkov kľúčom klient Admin aplikácie eBIT 

• Systém neumožňuje prezeranie aktuálnych ponúk v podobe admin prístupu umožňuje len 

náhľad pre účastníka el. aukcie tým sa znemožní napadnutie a vstup tretím osobám 

• Všetky údaje sa denne a následne každé 3 dni archivujú na oddelenom NAS servery mimo 

hlavnú serverovňu pre možnú sekundárnu kontrolu 

• Archivovanie prebieha minimálne 100 dní do histórie a to tak, že údaje sa neaktualizujú ale 

priamo ukladá vždy aktuálny stav a obraz celej databázy, zálohy sa následne každé 3 dni 

presúvajú na ďalšie zálohovacie miesto mimo aktuálny archív aktuálne sú archivované dáta 

od 07/2009 

• Systém na zadávanie ponúk a komunikáciu zo strany uchádzačov funguje na akomkoľvek 

grafickom operačnom systéme v akomkoľvek prehliadači. 

• Jadro systému je systém eBIT v 4.0.0.0, ktorý je certifikovaný podľa zákona č. 343/2015 Z.z., 

toto jadro sa používa pri akejkoľvek manipulácií s obsahom, logovaním a uchovávaním dát. 

Elektronické verejné obstarávanie je len jednoduchšie rozšírenie funkcionality systému eBIT 

a spĺňa podmienky nad rámec vyhlášky UVO č. 41/2019. Moduly, registrácie, prihlasovania, 

spracovania dát, logovania, archivovania sú popísané v prílohe žiadosti o certifikáciu podľa 

zákona č. 343/2015 Z.z. 

 



 

 

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania 
Uchádzač po prihlásení vidí všetky aktuálne obstarávania, ktoré prebiehajú a vidí konkrétne aukcie 

v ktorých je prihlásených. V konkrétnej el. obstarávaniach má možnosť po prihlásení sledovať 

v reálnom čase všetky údaje, ktoré mu dávajú možnosť prehodnocovať svoje ďalšie svoje kroky. 

Dostáva trvale informáciu o komplexnom nastavení el. verejného obstarávania (Harmonogram, 

otázky, e-komunikácia) 

 



 
 

Trvalé zverejňovanie všetkých údajov na portále 
Systém trvale zverejňuje všetky el. obstarávania, aukcie, prieskumy, dražby, ktoré prebehli od roku 

2009. 

Voľne prístupný archív 
návštevník portálu nájde v archíve trvalo zverejnené všetky informácie o konaniach, ktoré prebehli na 

danom portály, komplexný skrátený protokol a vyhodnotenie a dokumenty pripojené k samotnej el. 

aukcii.  

 



 

V systéme je možné vyhľadávať všetky údaje prostredníctvom CPV alebo dátumu konania. Ďalšie 

filtre je možné voľne doplňovať na základe požiadaviek. Webová časť slúži len na prezerania, 

prezentovanie a zber údajov všetky dôležité vyhodnotenia a rozhodnutia prebiehajú výhradne 

v Admin aplikácii eBIT.  

Resetovanie prístupového hesla 
Subjekt môže kedykoľvek v prípade straty prihlasovacích údajov požiadať o ich vygenerovanie 

v prípade, že pozná základné  údaje. V prípade, že nepozná musí požiadať správcu o vygenerovanie 

týchto údajov. Systém umožňuje žiadať o zmenu hesla maximálne raz za 5min. ako ochrana proti 

útokom a maximálne 10x, následne systém už neumožní bez zásahu správcu túto zmenu. 

 

Registrácia subjektov 
Registrácia nie je obmedzená ale nie je automatická. Každá registrácia je aktivovaná až po kontrole 

vstupných údajov a ich pravdivosti. O tomto úkone je každý subjekt informovaný prostredníctvom 

mailovej komunikácie, ktorá je logovaná. 



 

 

Blokovanie prístupu 
Systém automaticky blokuje systém pre útočníkov. 10x chybné zadanie hesla, použitie ďalších 

praktík, ktoré by mali za následok nabúranie systému.  

 

 

 



Vysvetľovanie, otázky, žiadosti 
Systém umožňuje zasielanie otázok a žiadostí prostredníctvom jednoduchého formulára, kde sa 

nachádza kompletné vysvetlenie v akom tvare je nutné posielať prípadné prílohy. Tento modul slúži 

zasielanie otázok k obstarávateľovi, na ktoré obstarávateľ odpovedá a zverejňuje ostatným 

účastníkom el. obstarávania. Všetky dokumenty, ktoré sa odošlú prostredníctvom formulára 

získavajú vlastný hash, ktorým je možné kedykoľvek overiť autenticity daného súboru. 

 

eKomunikácia 
Modul slúži na zasielanie otázok a komunikáciu od obstarávateľa a zasielanie odpovedí tak ako vo 

vyššie uvedenom stave. Systém generuje rovnaký HASH a generuje následne dáta do logov. 



 

 

Odoslanie ponuky 
Modul slúži na odoslanie ponuky. Obsahuje všetky podstatné informácie pre správne zaslanie 

a vyplnenie ponuky spolu s následnou kontrolou. Spôsob vytvárania hash súboru, spolu s logovaním 

všetkých údajov tak ako v predošlých moduloch.  

 



 

 



Privátny kľúč 
Systém je pripravený ak je to nutné použiť aj vlastný podpisový kľúč, kedy odosielať sám zašifruje 

odoslané dáta a následne pred otvorením zverejní svoj podpisový kľuč aby bolo možné tieto 

dokumenty otvoriť. Táto voľba zatiaľ nie je povinná. 

 

 

  

 


