PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

ONLINE: Verejné obstarávanie od 31.3.2022 kľúčové zmeny z hľadiska verejných
nákupov na Slovensku
zoznámte sa bližšie s novelou zákona o verejnom obstarávaní
s prepojením na prax + ďalšie nové zmeny zákona

18. októbra 2022

09:00 – 14:30 hod.

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch.

Lektorka:
Ing. Helena Polónyi
Lektorka patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO. Venuje sa
poradenstvu tak na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj na strane
uchádzačov a záujemcov pri príprave a realizácii zadávania zákaziek všetkých finančných limitov
a pri uplatňovaní revíznych postupov.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

Každá legislatívna zmena určitým spôsobom mení zaužívané pravidlá a prax.
Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2022 je
obsahom aj dopadom rozsiahla, preto sa jej na našich seminároch budeme venovať
častejšie a pomerne detailne.
Zmeny zákona sú komplexnejšie a zadefinované do štyroch veľkých skupín, ktoré
navzájom spolu súvisia. Sú to najmä: zrýchlenie a zjednodušenie verejných nákupov,
posilnenie nezávislosti úradu, profesionalizácia a pokrývanie nekalých praktík.
Ktoré zo zmien sú najdôležitejšie? Napr.:

•
•
•

limity pre zákazky sa zdvihnú, zvýši sa aj limit na kontrolu ZNH

•
•

veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

•
•

lehoty na predkladanie ponúk sa všeobecne skrátia, ale...

•
•
•
•
•
•
•
•

súťaže sa urýchlia, ale pri prípadných machináciách sa zvýšia postihy
aj pre podlimitné zákazky od 10-tisíc eur sa zavedie elektronická platforma, ktorá
bude pod kontrolou štátu, jej súčasťou má byť referenčný register jednotkových
cien
firmy verejných činiteľov sa nebudú môcť uchádzať o zákazky so štátom /okrem
poslancov/
úprava dôvodov na vylúčenie ponúk, transparentnejšie oznamovanie výsledku
vyhodnotenia ponúk
obmedzenia uzatvárania zmlúv
štátne nákupy sa majú generálne sprofesionalizovať
podávanie námietok sa obmedzí menej - úprava námietkového konania
zavedenie správnych súdov
prechodné obdobie odvolacích konaní
za porušenie zákona bude sankcia v dvojnásobnej výške
bude jedno online miesto nielen pre menšie zákazky
zavádzajú sa environmentálne kvóty - sociálne alebo environmentálne hľadisko
v opise predmetu zákazky.

Cieľom seminárov na uvedenú tému je prepojenie platných zákonných
ustanovení zákona so schválenou novelou a ich budúce fungovanie v praxi.
Spoločne si prejdeme všetky zmeny, ktoré po 1.apríli 2022 ovplyvnia Vašu prácu.
Nenechajte si ujsť prednášky a odborné diskusie, ktoré Vás na zmenu pripravia!

PROGRAM
•

Výnimky zo zákona (§ 1 ods. 12 a 15)

•

Zrýchlenie a zjednodušenie procesov

•

Zmena všetkých finančných limitov ZNH a podlimitných zákaziek a s tým súvisiaca
zmena postupu – elektronická platforma / nástroj na zadávanie podlimitných
zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou /

•

Dve kategórie zákaziek s nízkou hodnotou spojené s osobitným procesným
postupom (aj zákazky s nízkou hodnotou sa budú od určitého finančného limitu
povinne zverejňovať)

•

Podlimitné zákazky (zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné
tovary a služby vs. bežný postup pre podlimitné zákazky)

•

Zmena stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky – využívanie trhových
informácií z elektronickej platformy

•

Plán verejného obstarávania – jeho obsah a rozsah

•

Profesionalizácia verejných nákupov

•

Inštitút odborného garanta – pri ZNH nie

•

Elektronická platforma – čo to je ?? - povinnosť verejných obstarávateľov používať
existujúce riešenia štátnych systémov IS EVO a EKS na všetky podlimitné zákazky
a zákazky s nízkou hodnotou, kde doteraz mali možnosť voľby medzi štátnymi a
súkromnými nástrojmi

•

Zmena obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou

o povinnosť riešiť konflikt záujmov
o prípravné trhové konzultácie
o zmeny zmlúv a ďalšie ustanovenia
o zmena v používaní elektronických prostriedkov – aj pri ZNH, zrušenie
elektronického trhoviska

•

Zmena a rozšírenie rozsahu náležitostí informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
adresovanej neúspešným uchádzačom

•

Možnosť uzavretia zmluvy s druhým uchádzačom v poradí v prípade odstúpenia
od zmluvy, ak ide o inú ako nadlimitnú zákazku

•

Povinnosti súvisiace so spracovaním štvrťročných polročných súhrnných správ

o zmena v povinnosti spracovania súhrnných správ – používanie elektronického
formulára

•

Iné zverejňovacie povinnosti –povinné zverejňovanie zmlúv a prieskumov trhu

•

Novela zákona a jej dopad na administratívnu náročnosť VO

•

Zrušenie Rady ÚVO – kedy?

•

Zákaz verejných
funkcionárov

•

Zrušenie odvolacích konaní - presun kompetencií na predsedu ÚVO

•

Posilnenie kompetencií ÚVO

•

Povinnosť používania schváleného
nadlimitných zákazkách

obstarávateľov

uzatvárať

zmluvy

elektronického

s podnikmi

prostriedku

verejných

ÚVO

pri

•

Zmena revíznych postupov

•

Posilnenie sankčného mechanizmu aj postihu nekalých praktík

•

Tvorba plánu VO a začínajúca príprava budúcich zákaziek

•

Informatívne k ďalším novelám zákona o VO

•

Konzultačné fórum

Informácia: účastníkom seminára bude zaslaný balík pracovných materiálov
obsahujúci cca 26 príloh, ktoré im uľahčia prácu pri procese VO.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).
Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test
Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00
09:00 – 14:30

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program s 2 prestávkami

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 0905 012 084
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní
pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

89,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady a DPH.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred
seminárom v prospech nasledujúceho účtu:9022021symbol: 13092022

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 18.10.2022 - Variabilný symbol: 18102022
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej

výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

ONLINE: Verejné obstarávanie od 31.3.2022 - kľúčové zmeny z
hľadiska verejných nákupov na Slovensku

Dátum a čas konania:

18.10.2022

9:00 – 14:30 hod.

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

