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Dohoda  

o zabezpečení prístupu a sprístupnení údajov a databáz Elektronického trhoviska 

pre Informačný systém ITMS2014+  Úradu vlády Slovenskej republiky č. 73/2015 

 

uzatvorená 

 

medzi: 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

rozpočtová organizácia 

IČO: 00151513 

 

zastúpený:   

 Ing. Igor Federič,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky    

 

(ďalej ako „ÚV SR“)  

 

a  

 

ANASOFT APR, spol. s r.o. 

Mlynská dolina 41  

811 02  Bratislava 

IČO: 31 361 552 

 

zastúpený:    

       Ing. Stanislav Čekovský 

       výkonný riaditeľ, konateľ 

        

(ďalej ako „ANASOFT“)  

 

 

(ďalej spolu ako „strany dohody“) 

 

 

1. Špecifikácia zmluvného plnenia 

 

1.1 ANASOFT sa zaväzuje za tu dohodnutých podmienok zabezpečiť pre ÚV SR, 

na účely plnenia úloh podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „zákon o príspevku“), 

prístup a sprístupniť údaje z Elektronického kontraktačného systému (ďalej len 

„EKS“), ktorý prevádzkuje v zmysle Zmluvy o službách č. Ovo2-2013/000755 

elektronického  kontraktačného systému uzatvorenej dňa 21.5.2014, a to v rozsahu a za 

podmienok uvedených v § 92 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v platných 

Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. 
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2. Technické a prevádzkové podmienky realizácie zmluvného plnenia 

 

2.1 Vzájomné prepojenie systémov a realizácia prenosu údajov musí zodpovedať technickým 

a bezpečnostným normám. Všetky body prepojenia budú udržiavané a prevádzkované 

v súlade s technickými normami a štandardmi platnými v Slovenskej republike. 

Umiestnenie, technologickú špecifikáciu, prevádzkovú kapacitu, zásady a postupy 

prevádzky dohodnú a zachytia do písomného zápisu oprávnené osoby definované v bode 

5.1 dohody.  

2.2 V prípade prerušenia poskytovania dohodnutých služieb alebo prevádzky prepojenia, 

strana dohody, v ktorej sieti k tomuto prerušeniu došlo, oznámi túto skutočnosť bez 

zbytočného odkladu druhej strane dohody a vynaloží primerané úsilie na obnovenie 

spojenia, resp. dodržiavanie požiadaviek na ich kvalitu.  

2.3 Štruktúra prenášaných údajov je popísaná v Prílohe č. 1 tejto dohody. Presný formát 

údajov a technické detaily potrebné na realizáciu zmluvného plnenia dohodnú strany 

dohody dodatočne. 

2.4 ÚV SR sa zaväzuje využívať prístup k údajom len v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie 

účelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku, to znamená, že oprávnený subjekt v zmysle 

zákona o príspevku vykoná lustrácie k zápisom k subjektom, ktorých evidenciu využíva 

pri implementácii zákona o príspevku.  

2.5 Na zabezpečenie úloh ANASOFTu ako prevádzkovateľa EKS vyplývajúcich mu 

z platných právnych predpisov o určení používateľa, ktorý získal údaje o relevantnej 

osobe, ÚV SR zabezpečí, aby bolo možné jednoznačne identifikovať konkrétnych 

žiadateľov. 

 

3. Ochrana systémov prevádzkovaných stranami dohody 

 

3.1 Strany dohody sa zaväzujú prevádzkovať a udržiavať svoje systémy tak, aby po 

technickej i prevádzkovej stránke neohrozili systémy prevádzkované druhou stranou 

dohody. 

3.2 Strany dohody sa zaväzujú, že nepoužijú a nezverejnia tretím stranám akékoľvek 

informácie v ústnej alebo listinnej podobe týkajúce sa spôsobu realizácie zmluvného 

plnenia bez vzájomného súhlasu, ibaže sú na to povinné podľa príslušných právnych 

predpisov alebo je to nevyhnutné na výkon svojej pôsobnosti. 

3.3 ÚV SR sa zaväzuje, že neposkytne alebo nezverejní tretím stranám akékoľvek dáta alebo 

ich časti získané z EKS, nepoužije ich v rozpore s účelom, na ktorý sú ÚV SR 

poskytované, ani ich žiadnym spôsobom nezneužije. 

 

 

4. Súčinnosť strán dohody 

 

4.1 Strany dohody sa zaväzujú spolupracovať na príprave a aktualizácii vzájomne 

prijateľných postupov, ktoré upravujú inštaláciu prepojenia, technologické aspekty 

prepojenia, implementáciu technológií, typy dátových štruktúr, skúšanie, oznamovanie a 

odstraňovanie porúch, podmienky prevádzky, údržby a modifikácií usporiadania 

prepojenia medzi stranami dohody. 

4.2 ÚV SR sa zaväzuje, že na základe neúplných alebo nepresných údajov nebude voči 

ANASOFTu vyvodzovať právne dôsledky. Ak by preverovaním získaných informácií 

alebo údajov zistili strany dohody, že sú tieto neúplné alebo nepresné, bez meškania 
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odstúpia zistené skutočnosti druhej strane dohody. Takéto informácie alebo údaje sa budú 

vymieňať elektronickou formou medzi kontaktnými osobami. 

 

5. Spoločné ustanovenia 

 

5.1 V zmluvnom vzťahu založenom touto dohodou, okrem úkonov smerujúcich k zmene 

alebo zrušeniu tejto dohody za strany dohody konajú: 

 

 za ÚV SR prevádzkový garant dohody:  

Ing. Miloš Hason 

riaditeľ odboru ITMS 

sekcia CKO 

Úrad vlády SR 

 

 za ÚV SR vecný garant dohody:  

Ing. Peter Kulich 

vedúci oddelenia vývoja ITMS 

odbor ITMS, sekcia CKO 

Úrad vlády SR 

 

 za ANASOFT prevádzkový garant dohody: 

Ing. Boris Rybár 

riaditeľ oddelenia EKS 

 

 

 

 

O zmene kontaktnej osoby môžu strany dohody rozhodnúť kedykoľvek, súhlas druhej 

strany sa k tomu nevyžaduje. Zmena kontaktnej osoby je voči druhej strane dohody 

účinná momentom jej oznámenia náležitým spôsobom. 

5.2 Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

5.3 Platnosť dohody možno ukončiť dohodou oboch strán dohody alebo písomnou 

výpoveďou ktoroukoľvek zo strán dohody. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

strane dohody. 

5.4 Ak bude zistené čo i len jednorazové porušenie povinnosti ÚV SR vyplývajúcej z bodov 

2.5, 3.2 a 3.3 tejto dohody, ANASOFT je oprávnený odstúpiť od tejto dohody a to ku dňu 

doručenia písomného oznámenia ÚV SR.  
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5.5 Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomného dodatku. 

5.6 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia sú určené pre 

ÚV SR a 3 vyhotovenia pre ANASOFT. 

5.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody  je: 

 

Príloha č. 1:  Požiadavky na integračné rozhranie ITMS2014+ – EKS   

 

  

 

 

v Bratislave, dňa.............................. v Bratislave, dňa.............................. 

 

za Úrad vlády Slovenskej republiky za ANASOFT APR, spol. s r.o. 

 

 

 

 

............................................................ 

               

              Ing. Igor Federič,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky    

 

 

 

 

 .................................................... 

                     

       Ing. Stanislav Čekovský 

       výkonný riaditeľ, konateľ 

 

  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na integračné rozhranie 
ITMS-EKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS DÁTUM MENO/SEKCIA PODPIS 
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1 Úvod 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnutie základnej špecifikácie požiadaviek integračného rozhrania medzi 
informačnými systémami ITMS a EKS. 

2 Špecifikácia požiadaviek 

Kapitola predkladá základný popis integračných scenárov a rozhraní požadovaných systémom ITMS na 
získavanie informácií o verejných obstarávaniach a ich jednotlivých prílohách vo forme zmlúv. 

2.1 Integračné scenáre 

Sekvenčný diagram na obrázku Obrázok 1 zobrazuje integračné rozhranie medzi informačnými systémami 
ITMS a EKS. Rozhranie popisuje operáciu rozhrania, realizovanú v prvej fáze projektu. Operácia, 
getZakazka, slúži na získavanie základných atribútov verejného obstarávania systémom ITMS. 

  

Obrázok 1: Sekvenčný diagram integračných scenárov ITMS-EKS 

2.1.1 Operácia getZakazka 
Operácia slúžiaca na získavanie základných informácií o verejnom obstarávaní v EKS na základe 

sd Integračné scenáre

ITMS EKS

opt získanie príloh

:Zakazka

getZakazka(identifikatorEks)

zadajCisloZverejnenia(): cisloZverejnenia

:Prilohy

getPrilohy(identifikatorEks)
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jedinečného atribútu, ktorým je identifikátor verejného obstarávania v EKS. 

Integračný scenár pozostáva z nasledovných krokov: 

1. Prihlásený používateľ aplikácie ITMS v module verejné obstarávania vytvorí nové verejné 
obstarávanie. Vytvorenie verejného obstarávania je vo forme wizardu. 

2. Používateľ v prvom kroku wizardu zadá identifikátor verejného obstarávania v EKS (používateľ 
musí identifikátor EKS poznať) 

3. Zavolaná je služba getZakazka, ako parameter sa použije získaný identifikátor verejného 
obstarávania v EKS 

4. Ak je verejné obstarávanie s daným identifikátorom nájdené, informácia o verejnom obstarávaní, 
teda naplnený objekt typu Zakazka, je vrátená. V opačnom prípade je vrátená chyba vo forme 
výnimky. 

5. Údaje o verejnom obstarávaní prijaté z EKS sú používateľovi predvyplnené vo forme 
needitovateľných polí formulára wizardu. 

Volanie služby getZakazka bude naviazané na používateľské akcie. Automatizované získavanie údajov 
momentálne prípady použitia nepredpokladajú. Frekvencia volania služby bude preto korelovať 
s množstvom vytvorených VO v systéme EKS. 

EKS poskytne systému ITMS len zákazky, ktoré už boli zrealizované. V prípade nenájdenia zákazky, bude 
informácia o nenájdení komunikovaná štandardným spôsobom. 

Detailný popis komunikačných objektov rozhrania zobrazuje kapitola 2.2. 

2.1.2 Operácia getPrilohy 
Operácia getPrilohy, slúži na získanie príloh verejného obstarávania na základe jedinečného atribútu, 
ktorým je identifikátor verejného obstarávania v EKS. Pod prílohami sa chápu všetky vygenerované 
dokumenty verejného obstarávania, napr. zmluvy a ich prílohy, ktoré systém EKS eviduje. 

Integračný scenár pozostáva z nasledovných krokov: 

1. Prihlásený používateľ aplikácie ITMS v module verejné obstarávania vytvorí nové verejné 
obstarávanie. Vytvorenie verejného obstarávania je vo forme wizardu. 

2. Používateľ v prvom kroku wizardu zadá identifikátor verejného obstarávania v EKS (používateľ 
musí identifikátor EKS poznať) 

3. Zavolaná je služba getPrilohy, ako parameter sa použije získaný identifikátor verejného 
obstarávania v EKS 

4. Ak je verejné obstarávanie s daným identifikátorom nájdené, prílohy verejného obstarávania, teda 
naplnený objekt typu Prilohy, je vrátený. V opačnom prípade je vrátená chyba vo forme výnimky. 

Volanie služby getPrilohy bude naviazané na používateľské akcie. Automatizované získavanie údajov 
momentálne prípady použitia nepredpokladajú. Frekvencia volania služby bude preto korelovať 
s množstvom vytvorených VO v systéme EKS. 

Operáciu getPrilohy možno optimalizovať z hľadiska objemu dát pridaním novej metódy getPriloha. 
Operácia getPrilohy by v tomto prípade vracala len hlavičky príloh a na získanie celej prílohy aj s dátami by 
sa použila operácia getPriloha(idPriloha). 

Detailný popis komunikačných objektov rozhrania zobrazuje kapitola 2.2. 

2.2 Odporúčané class diagramy rozhrania 

Kapitola obsahuje detailné informácie o odporúčaných komunikačných objektoch rozhrania. Rozhranie nie 
je záväzné, odporúčame však vychádzať z neho. 

Operácia getZakazka pracuje s triedou Zakazka a jej prislúchajúcich väzobných triedach. Class model 
oznámenia verejného obstarávania je zobrazený na obrázku Obrázok 2. 

Class diagramy u niektorých atribútov uvádzajú kódy číselníkov, tieto sú internými číselníkmi EKS a budú 
dodané ako súčasť rozhrania. 
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Obrázok 2: Class diagram oznámenia 

 
Obrázok 3: Class diagram príloh oznámenia 

 

2.2.1 Zakazka 
Základná trieda nesúca informácie o verejnom obstarávaní. 

2.2.1.1 Väzobné atribúty triedy 

Atribute 
Name(Target) 

Type (Target Role) Target 
Cardinality 

Notes 

zmluvy Zmluva 

 

1..* Zmluvne dokumenty VO - napr. rámcová 
dohoda, kúpna zmluva, zmluva o dielo, 
zmluva o službách 

class Oznamenia

Dodav atelObstarav atel

- ico: String

- dic: String

- icDph: String

Zakazka

- druhObstaravatelaKod: String

- nazovZakazky: String

- sumaZakazkyPredpokladana: BigDecimal

- trvanieZakazkyOd: Date

- trvanieZakazkyDo: Date

- druhZakazkyKod: String

- hlavnykSlovnikCpvKod: String

- odkazNaOznamenie: String

- pocetPrijatychPonuk: int

Zmluv a

- nazovZmluvy: String

- cisloZmluvy: String

- typZmluvyKod: String

- sumaZmluvy: BigDecimal

- sumaZmluvyBezDph: BigDecimal

- sadzbaDph: BigDecimal

+obstaravatel 1

+dodavatelia

1..*

+zmluvy 1..*

class Prilohy

Priloha

- data: byte[]

- nazov: String

- mimeType: String

Prilohy +prilohy

*
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Atribute 
Name(Target) 

Type (Target Role) Target 
Cardinality 

Notes 

obstaravatel DodavatelObstarav
atel 

 

1 Obstarávateľ VO 

 

2.2.1.2 Atribúty triedy 

Attribute name Attribute type Attribute notes Attribute parammeters 

  druhObstaravatelaKod  String   Kód číselníka druhu 
obstarávateľa VO – 
nepovinné. Číselníky definuje 
samostatne kapitola 2.3. 

isMandatory: False 

 

  nazovZakazky  String   Názov zákazky VO - povinné isMandatory:True 

 

  
sumaZakazkyPredpokladana 

 BigDecimal   Celková predpokladaná suma 
zákazky VO - nepovinné 

isMandatory:False 

 

  trvanieZakazkyOd  Date   Lehota plnenia zákazky - 
dátum začiatku - povinné 

isMandatory:True 

 

  trvanieZakazkyDo  Date   Lehota plnenia zákazky - 
dátum ukončenia - nepovinné 

isMandatory:False 

 

  druhZakazkyKod  String   Kód číselníka druhu zákazky 
VO – povinné. Zaujíma nás len 
hlavný druh zákazky, nie 
kombinácie. Číselníky definuje 
samostatne kapitola 2.3. 

isMandatory:True 

 

  hlavnykSlovnikCpvKod  String   Kód číselníka Hlavný slovník 
CPV – povinné. Číselníky CPV 
definuje príloha nariadenia 
Komisie (ES) č. 213/2008. 

isMandatory:True 

 

  odkazNaOznamenie  String   URL linka detailu  zákazky v 
EKS, informácie nemusia byť 
verejné a môžu byť 
zabezpečené štandardným 
autentifikačným mechanizmom 
EKS - povinné 

isMandatory:True 

 

  pocetPrijatychPonuk  int  Počet prijatých ponúk k danému 
VO. 

isMandatory:True 

 

 

2.2.2 DodavatelObstaravatel 
Predstavuje identifikáciu dodávateľa alebo obstarávateľa. 

2.2.2.1 Atribúty triedy 

Attribute name Attribute type Attribute notes Attribute parammeters 

  ico  String   IČO dodávateľa alebo 
obstarávateľa - nepovinné 

isMandatory:False 

 

  dic  String   IČDPH dodávateľa alebo 
obstarávateľa - povinné pre 
dodávateľa SR 

isMandatory:False 

 

  icDph  String   IČDPH/VAT dodávateľa alebo 
obstarávateľa - povinné pre 
dodávateľa z iného členského 
štátu 

isMandatory:False 
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2.2.3 Zmluva 
Základé informácie o zmluve na VO. 

2.2.3.1 Atribúty triedy 

Attribute name Attribute type Attribute notes Attribute parammeters 

  nazovZmluvy   String  Názov zmluvy isMandatory:True 

  cisloZmluvy  String   Číslo zmluvy isMandatory:True 

  typZmluvyKod  String   Kód číselníka typu zmluvy. 
Číselníky definuje samostatne 
kapitola 2.3. 

isMandatory:True 

  sumaZmluvy    BigDecimal   Suma zmluvy s DPH isMandatory:True 

 

  sumaZmluvyBezDph  BigDecimal  Suma zmluvy bez DPH isMandatory:False 

 

  sadzbaDph    BigDecimal  Sadzba DPH isMandatory:False 

 

 

 

2.2.4 Priloha 
Trieda reprezentujúca prílohu. Dátové typy pri konkrétnej implementácií sa nemusia zhodovať. 

2.2.4.1 Atribúty triedy 

Attribute name Attribute type Attribute notes Attribute parammeters 

  data  byte[]   Obsah prílohy isMandatory:True 

  nazov  String   Názov prílohy isMandatory:True 

  mimeType  String   MIME typ prílohy isMandatory:True 

2.2.5 Prilohy 
Wrapper trieda kolekcií príloh 

2.2.5.1 Väzobné atribúty triedy 

Atribute Name(Target) Type (Target Role) Target Cardinality Notes 

prilohy Priloha 

 

* Kolekcia príloh. Prílohy pre 
dané VO nemusia byť 
prítomné, vtedy je kolekcia 
prázdna. 

 

2.3 Predmetné číselníky VO 

V jednotlivých podkapitolách sú uvedené hodnoty jednotlivých číselníkov ako ich eviduje systém ITMS. 
Číselníky Druh obstarávateľa, Druh zákazky a Typ zmluvy sú v systéme ITMS statické, teda 
needitovateľné používateľom.  

 

Z hľadiska zjednodušenia integrácie neuvádzame kódovanie číselníkov a navrhujeme predmetné číselníky 
nahradiť enumeráciou. 
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2.3.1 Druh obstarávateľa 
 Osoba podľa §7 

 §6 ods. 1 písm. a) - SR zastúpená svojimi orgánmi 

 §6 ods. 1 písm. b) - obec 

 §6 ods. 1 písm. c) - VÚC 

 §6 ods. 1 písm. d) 

 §6 ods. 1 písm. e) 

 §6 ods. 1 písm. f) 

2.3.2 Druh zákazky 
 Potraviny  

 Tovar 

 Stavebné práce 

 Služba 
 

2.3.3 Typ zmluvy 
 Kúpna zmluva  

 Zmluva o dielo 

 Zmluva o poskytovaní služieb 

2.4 Technické požiadavky rozhrania 

Okrem opísaných funkcionálnych požiadaviek sú ďalšie požiadavky nasledovné: 

 Rozhranie bude implementované vo forme synchrónnych webových služieb, preferovaný je 
protokol SOAP verzie 1.2 s použitým HTTPS transportom 

 Predpokladaná frekvencia volania služieb je rádovo v desiatkach za deň 

 Na odosielanie binárnych dát sa odporúča použitie optimalizácie SOAP Message Transmission 

Optimization Mechanism 
 Očakávaná odozva rozhrania, teda pozitívnej alebo negatívnej odpovede, je do ~ 500 milisekúnd 

u operácie getOznamenie, vynímajúc oneskorenia spôsobené sieťovou infraštruktúrou. Operácia 
getPrilohy môže mať odozvu väčšiu. 

 Na zabezpečenie rozhrania bude použitý protokol HTTPS bez nutnosti autentifikácie klienta, 
použitý bude protokol TLS verzie 1.2 s vhodne zvolenou sadou (bezpečnou) algoritmov 

 Popis implementovaného rozhrania bude dodaný vo forme WSDL obsahujúcom aj informácie 
o zvolených bezpečnostných nastaveniach rozhrania vo forme rozšírenia WS-Policy 

 Rozhranie bude dostupné na dvoch prostrediach 
o developerskom – verejne dostupnom z Internetu 
o testovacom – verejne dostupnom z Internetu (teda bez nutnosti zriadenia VPN tunela 

v Govnet), nie nevyhnutne poskytujúcom produkčné dáta 
o produkčnom 




