
Active
Procurement
Informačný systém pre verejné obstarávanie

Lomtec ActiveProcurement slúži na riadenie a podporu všetkých 
predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania 
zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré 
sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Riešenie je koncipované ako webová aplikácia, ktorá umožňuje 
prístup pre obstarávačov z interného aj externého prostredia, 
poskytuje funkčnosť automatického generovania harmonogramu 
zvoleného postupu VO a VOS, prípadne zákaziek podľa interných 
smerníc obstarávateľa, e-mailové notifikácie pre jednotlivé kroky 
verejného obstarávania.

PRe kOhO je uRčený?
Verejní obstarávatelia

Obstarávatelia

Subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona 
o VO pri projektoch financovaných z eÚ fondov

kľÚčOVé VLAStnOSti
Podpora všetkých postupov verejných 
obstarávaní, verejných obchodných súťaží 
a zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa.

evidencia detailných informácii o všetkých 
zákazkách obstarávateľskej organizácie.

Podpora automatickej tvorby harmonogramu 
pre jednotlivé postupy (ušetrenie 100% času 
obstarávača pri výpočte a kontrole zákonnej 
zhody termínov jednotlivých míľnikov súťaže).

Automatická notifikácia jednotlivých míľnikov 
súťaže, automatickým upozorňovaním na termíny 
v procese súťaže sa odstráni možná chybovosť 
na strane obstarávača.

Generovanie obsahu výstupných dokumentov 
a zápisníc z obstarávania podľa zákona 
o verejnom obstarávaní.

Správa a riadenie databázy záujemcov, 
uchádzačov a dodávateľov.

Štatistické prehľady nad verejnými 
obstarávaniami v organizácii.

Podpora automatizovaného vyhodnocovania 
ponúk.

Možnosť prepojenia na elektronické aukcie, iS ZÚ 
(iS Zber údajov), Profil Verejného obstarávateľa 
a iS eVO (elektronické verejné obstarávanie).
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ZákLAdný MOduL - VeRejné ObStARáVAnie

Zjednodušuje a sprehľadňuje proces VO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní pre subjekty, ktoré musia podľa neho postupovať.

Vedie užívateľa cez celý proces verejného obstarávania od prípravy oznámenia 
o vyhlásení VO a jeho odoslanie na zverejnenie, prípravu súťažných podkladov, 
ich vysvetľovanie, prijímanie ponúk, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, 
vyhodnotenie kritérií, uzavretie zmluvy a informačné povinnosti.

Ponúka šablóny dokumentov pre jednotlivé postupy potrebné pre vyhlásenie 
verejného obstarávania, pre prácu komisií, komunikáciu s uchádzačmi 
a záujemcami, vyhodnocovanie ponúk, komunikáciu s Úradom pre verejné 
obstarávanie.

umožňuje sledovať blížiace sa termíny a míľniky vyžadujúce reakciu (vysvetľovanie 
a odosielanie dokumentov, stretnutia komisií, riešenie revíznych postupov...).

eviduje potrebné údaje (termíny, dokumenty, aktivity, osoby a iné subjekty) 
k jednotlivým postupom verejného obstarávania, ponukám, subjektom / 
uchádzačom.

Vytvára prehľady, reporty a štatistiky podľa rôznych kritérií.

Bloková schéma informačného systému Active Procurement



Úvodná obrazovka produktu ActiveProcurement prehľadne integruje aktuálny stav prebiehajúcich verejných obstarávaní

Lomtec.com, a.s. 
Líščie údolie 5 
841 04 bratislava

kontakt
tel.: +421 (2) 3278 0100 
e-mail: info@lomtec.com

Podpora 
tel.: +421 (2) 3278 0117 
e-mail: support@lomtec.com www.lomtec.com

Plánovanie
Modul umožňuje prehľadnú prípravu 
plánu verejného obstarávania pre 
jednotlivé položky podľa osobitých 
požiadaviek. Poskytuje funkcionalitu 
na zber a schvaľovanie požiadaviek na 
nákup/obstarávanie a ich zaraďovanie do 
plánu obstarávaní na príslušný rok.

Zverejňovanie (profil)
Modul podporuje včasné zverejňovanie 
a prípravu predpísaných dokumentov 
k predmetnej zákazke v procese prípravy 
zákazky a v čase po uzavretí zmluvy. 
je zároveň integrovaný na modul 
notifikácie.

Reporting (manažérsky 
modul)
umožňuje tvorbu komplexných 
prehľadov, reportov a štatistík podľa 
zadefinovaných kritérií a úrovní riadenia. 
na najvyššej úrovni ponúka prehľad 
o využití rozpočtových prostriedkov cez 
verejné obstarávanie – stav čerpania, 
úspory. na nižších úrovniach sú 

k dispozícii napríklad prehľady využitia 
personálnych kapacít, časové a finančné 
plnenia zazmluvnených zákaziek, stavy 
jednotlivých súťaží a pod.

notifikácie
notifikačný modul pozostáva 
z prehľadného kalendára pre 
jednotlivé súťaže, v rámci ktorého je 
implementovaný systém pripomienok 
blížiacich sa míľnikov. Modul je možné 
prepojiť s mailovým klientom (Outlook), 
ekonomickými systémami a systémami 
pre evidencie zmlúv.

Správa zmlúv
Modul umožňuje evidenciu zmlúv, 
kontrolu a stav ich plnenia. Zároveň 
poskytuje prehľad o nevyčerpaných 
finančných prostriedkoch. 

Správa povinností
Modul umožňuje verejnému 
obstarávateľovi prehľadnú orientáciu vo 
všetkých informačných povinnostiach 
stanovených zákonom o verejnom 

obstarávaní, ktorých nedodržanie môže 
prípadne viesť k uloženiu správnych 
pokút Úradom pre verejné obstarávanie. 

Verejné obchodné súťaže 
Modul pre správu a evidenciu súťaží, 
podliehajúcich právnej úprave podľa 
Obchodného zákonníka – verejná 
obchodná súťaž, užšia obchodná súťaž 
a cenová ponuka. Zároveň umožňuje 
spravovať zákazky zadávané nesúťažnou 
formou podľa interných smerníc 
obstarávateľa – prieskumy trhu a priame 
zadania.

kvalifikačný systém 
databáza kvalifikovaných dodávateľov, 
spôsobilých pre dodávanie špecifických 
komodít, tovarov a služieb. Modul 
umožňuje elektronickú registráciu 
a správu záujemcov, zároveň obsahuje 
systém notifikácii pre kvalifikovaných 
dodávateľov.

ĎALŠie MOduLy


