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Prihlasovacia okno sa zobrazí po zadaní URL adresy https://dns.minedu.sk. Po vyplnení vložení prihlasovacích údajov je
potrebné stlačiť tlačidlo „Prihlásiť“.
V prípade zabudnutého, alebo strateného hesla je potrebné stlačiť tlačidlo „Obnova hesla“ kedy po zadaní registrovanej
emailovej adresy bude doručené novo vygenerované heslo.
Obrázok 1: Prihlasovacia obrazovka

Registrácia uchádzača, Prihlásenie a Profil uchádzača
Po kliknutí na Registrácia, v pravom hornom rohu obrazovky, uchádzač vyplní a odošle Registračný formulár dodávateľa.
Registráciu do IS EDO uchádzač vykoná len raz. Zadané Prihlasovacie meno a Heslo bude uchádzač používať na prihlásenie do
IS EDO k akejkoľvek zákazke vyhlásenej obstarávateľom prostredníctvom IS EDO.
Po odoslaní Registračného formulára bude uchádzačovi zaslané jednorazové prihlasovacie heslo, v tlačenej podobe,
prostredníctvom zásielky s potvrdením dodania, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní.
Po zadaní jednorazového prihlasovacieho hesla sa aktivuje osobný Profil uchádzača. Následne sa bude uchádzač do IS EDO
prihlasovať používateľským menom a heslom, ktoré zadal pri registrácii.
Prihlasovacie heslo je možné zmeniť v Profile uchádzača, ktorý sa zobrazí po kliknutí na prihlasovacie meno uchádzača, v
pravom hornom rohu obrazovky.
V Profile uchádzača je automaticky aktivovaná voľba Notifikácia pri komunikácii, ktorá umožní uchádzačovi prijímať emailové
notifikácie k doručeným informáciám a dokumentom do Schránky správ. V prípade, že si uchádzač neželá doručovanie
emailových notifikácií k doručeným informáciám a dokumentom do Schránky správ, môže si uvedenú voľbu deaktivovať. V
tomto prípade, však
V prípade ak v systéme nie ste registrovaný, je potrebné pred prihlásením do systému vykonať registráciu. Registračný
formulár dodávateľa sa zobrazí po stlačení tlačidla “Registrácia”. Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude poštou doručené
potvrdenie registrácie s jednorazovým prihlasovacím heslom.
Pozn. V prípade ak chcete dostávať informácie o zadaní novej zákazky povoľte voľbu „Možnosť zasielať informácie o zadávaní
zákazky“.
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Obrázok 2: Registračný formulár

Po prihlásení do systému sa zobrazí obrazovka so zoznamom Dynamických nákupných systémov a konkrétnych zákaziek v
Dynamických nákupných systémoch. Pre zobrazenie Elektronickej tabule kliknite na identifikátor Dynamického nákupného
systému, alebo Konkrétnej zákazky.
Obrázok 3: Úvodná obrazovka: Zoznam Dynamických nákupných systémov a konkrétnych zákaziek
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Elektronická tabuľa obsahuje všetky informácie o Dynamickom nákupnom systéme, alebo konrétnej zákazke. Pomocou
tlačidiel je možné podať a zrušiť Žiadosť o zaradenie do Dynamického nákupného systému, predložiť a stiahnuť Ponuku,
odoslať Žiadosť o vysvetlenie informácií, odoslať Žiadosť o nápravu.
Obrázok 4: Elektronická tabuľa

Predloženie ponuky
Predložiť ponuku k vybranej zákazke môže len prihlásený uchádzač.
Uchádzač si zo zoznamu vyhlásených zákaziek vyberie zákazku, do ktorej chce vložiť ponuku.
Na elektronickej tabuli k zákazke sú, v časti Dokumenty verejného obstarávania, k dispozícii súťažné podklady a ostatné
dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky k vyhlásenej zákazky. Folder s dokumentmi sa otvorí po kliknutí na tlačidlo
Detail.
Uchádzač vloží ponuku prostredníctvom funkcionality Predložiť ponuku. V časti Ponuka uchádzača vloží všetky požadované
dokumenty tvoriace ponuku uchádzača. V časti Kritériá na vyhodnotenie ponúk vyplní zobrazený elektronický formulár.
Ponuku je potrebné vkladať v jednom kroku, t.j. uchádzač vloží všetky potrebné dokumenty v časti Ponuka uchádzača,
následne vyplní elektronický formulár v časti Kritériá na vyhodnotenie ponúk a klikne na tlačidlo Odoslať ponuku.

Späťvzatie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky - kliknutím na tlačidlo Vziať späť a
predložením novej ponuky (uchádzač opätovne vloží dokumenty tvoriace ponuku uchádzača a vyplní elektronický formulár v
časti Kritériá na vyhodnotenie ponúk).

Po stlačení tlačidla Odoslať žiadosť o zaradenie do Dynamického nákupného systému, alebo predložiť ponuku sa zobrazí
formulár na zaradenie do Dynamického nákupného systému, alebo predloženie ponuky. Do formulára vložíme všetky
dokumenty potrebné na zaradenie do Dynamického nákupného systému. V prípade formulára na predloženie ponuky je
potrebné vložiť do formulára ponuku.
Obrázok 5: Elektronická tabuľa – predloženie ponuky
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Po odoslaní ponuky systém zobrazí informáciu o odoslaní ponuky, zároveň do schránky správ príde dodávateľovi potvrdenie o
doručení žiadosti o zaradenie do Dynamického nákupného systému, alebo ponuky. Na elektronickej tabuli je zobrazená v
tabuľke „Predložené ponuky“ informácia o dátume predloženia ponuky, stav ponuky a tlačidlo „Vziať späť“
Obrázok 6: Elektronická tabuľa – predloženie ponuky – ponuka odoslaná

Komunikácia a doručovanie
V závislosti od postupu verejného obstarávania, prihlásený uchádzač môže k predmetnej zákazke podať Žiadosť o vysvetlenie,
Žiadosť o nápravu alebo Podať námietku, kliknutím na príslušné tlačidlá.
Podané, tzn. odoslané žiadosti uchádzača sa zobrazia v Schránke správ.
Do Schránky správ sú uchádzačovi doručované všetky dokumenty a informácie zaslané obstarávateľom.
Dokumenty a informácie adresované uchádzačovi sa považujú za doručené okamihom ich odoslania obstarávateľom, t.j.
okamih doručenia informácie do Schránky správ uchádzača = okamih odoslania informácie obstarávateľom.
Dokumenty a informácie adresované obstarávateľovi sa považujú za doručené okamihom ich odoslania uchádzačom, t.j.
okamih doručenia informácie = okamih odoslania informácie.
Funkcionalita informačného systému umožňuje podať námietku len kontrolovanému. Informačný systém neumožňuje podať
námietku Úradu pre verejné obstarávanie.
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Po stlačení tlačidla „Schránka správ“ sa zobrazí zoznam správ medzi dodávateľom a obstarávateľom. Po stlačení tlačidla
„Nástroje“ sa zobrazí detail správy. Schránka obsahuje aj notifikácie o nových zákazkách a výzvy od administrátora.
Obrázok 7: Schránka správ
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