PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

2 - dňový seminár k verejnému
obstarávaniu pre začiatočníkov
+ ďalšie novely a zmeny k 1.1.2020
Aplikácia v praxi

Prezenčná forma seminára

16. – 17. septembra 2020 – Bratislava
Lektorka:
JUDr. Anna Karasová
Uznávaná špecialistka na verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou vo verejnom
obstarávaní, vyhľadávaná lektorka účastníkmi našich seminárov.

Účastníci obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu, ktorý môžu využiť vo
svojom profile v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení zák.
č. 345/2018, zák. č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii, účinný od
1.8.2019, zák. č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon proti byrokracii účinný od
1.9.2019 a od 1.12.2019
pre začiatočníkov - verejných obstarávateľov, dotované subjekty a dodávateľov, ktorí
máte záujem pracovať s predmetným zákonom a vykonávať rôznorodé činnosti v oblasti
verejného obstarávania.
Ak áno, seminár je určený pre Vás, začiatočníkov, ktorým pomôžeme orientovať sa
v zákone od zákaziek vyňatých spod režimu zákona (zákazky malého rozsahu), zákaziek
s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek. Zo zákaziek nadlimitných upozorníme na
verejnú súťaž (klasickú, reverznú, super reverznú), nakoľko jej postup je obdobný ako
postup zákazky podlimitnej s výzvou na predloženie ponuky.
Pre lepšiu orientáciu a zapamätanie použijeme
príklady z praxe ako aj závery
z rozhodnutí ÚVO v rámci námietkového konania, resp. z metodických usmernení ÚVO.
Seminár v rozsahu 2 dní sa zameria na pravidlá a postupy verejného obstarávania
s akcentom na:

• zákazky vyňaté z aplikácie zákona (zákazky malého rozsahu)
• zákazky s nízkou hodnotou
• podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska ( postup s výzvou na
predkladanie ponúk a postup priame rokovacie konanie) ako aj zákazky s využitím
elektronického trhoviska (postup so vstupom z Katalógu ponúk a postup so vstupom
z Knižnice)
• nadlimitné zákazky (postup verejnej súťaže klasickej, reverznej ako aj super
reverznej)
• zoznam hospodárskych subjektov, revízne postupy, správne delikty a povinnosti
verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri plnení zmluvy.
Seminár je určený pre začiatočníkov, ktorí majú záujem vykonávať rôznorodé
činnosti vo verejnom obstarávaní na strane verejného obstarávateľa, dotovaných
subjektov ale aj na strane dodávateľov a chcú získať prehľad základných ustanovení pri
aplikácii zákona pri zadávaní zákaziek, ktoré sú predmetom tohto seminára, resp. pri
predkladaní ponúk do predmetných súťaží.
Prvý deň seminára je zameraný na ustanovenia spoločné pre všetky zákazky s
upozornením na rozdiely.
Druhý deň nadväzuje na všeobecnú časť a venuje sa jednotlivým postupom verejného
obstarávania.

PROGRAM
1. deň:
Ustanovenia spoločné pre podlimitné a nadlimitné zákazky - upozornenie na
rozdiely

• Ktoré právne úpravy sa vzťahujú na verejné obstarávanie
• Na aké zákazky sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, povinnosti spojené
so zverejňovaním

• Základné pojmy vo verejnom obstarávaní (kto je záujemca, uchádzač, hospodársky
subjekt, subdodávateľ, tretia osoba, bežná dostupnosť tovarov, služieb a prác,
rámcová dohoda, zákazka, civilná, na úseku obrany, zmiešaná)

• Ktoré subjekty sú povinné aplikovať zákon o verejnom obstarávaní (kto je verejný
obstarávateľ, obstarávateľ a dotovaný subjekt)

• Finančné limity nové od 1.01.2020
• Základné princípy vo verejnom obstarávaní
• Etapy verejného obstarávania; príprava a plánovanie, výber zmluvného partnera,
plnenie zmluvy

• Predpokladaná hodnota zákazky, spôsob jej stanovenia a výpočtu
• Lehoty na predkladanie ponúk
• Konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie
• Archivovanie dokumentov vo verejnom obstarávaní
• Podmienky účasti (povinné a nepovinné)
• Skupina dodávateľov, tretie osoby, subdodávatelia
• Jednotný európsky dokument (JED) a čestné vyhlásenie
• Opis predmetu zákazky, delenie na časti (povinné, nepovinné), súťažné podklady
a ich príprava, obchodné podmienky - čo musí zmluva obsahovať

• Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, povinnosť komisie
• Vyhlásenie verejného obstarávania (oznámenia používané vo verejnom
obstarávaní)

• Predkladanie a otváranie ponúk (verejné, neverejné)
• Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a doplňovanie už
predložených dokladov (samoočisťovací mechanizmus)

• Vyhodnocovanie ponúk, EA/bez využitia EA, mimoriadne nízka ponuka, zábezpeka,
kritéria na hodnotenie ponúk

• Oznámenie výsledku uchádzačom

• Uzatvorenie zmluvy, register partnerov verejného sektora, osobitné podmienky pre
plnenie zmluvy, dodatky

• Zverejňovanie dokumentov v Profile VO, zverejňovanie súhrnných správ
• Zrušenie postupu zadávania zákazky
• Vyhotovovanie referencií, lehoty, obsah, úprava, povinnosti Rady ÚVO
2. deň:
Postupy vo verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou,
podlimitných zákaziek, s využitím i bez využitia elektronického trhoviska a
z nadlimitných zákaziek postup verejnej súťaže

• Komplexné riešenie zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH)
• Postupy zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami (ZNH) bez využitia elektronického
trhoviska, kedy ako použiť postup
o bez oslovenia dodávateľov spôsobilých dodať predmet zákazky
o s oslovením dodávateľov spôsobilých dodať predmet zákazky
• Ktoré ustanovenia zákona sa vzťahujú na ZNH, resp. ktoré sa primerane aplikujú

• Postupy zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického
trhoviska, kedy a ako použiť
o Výzvu na predkladanie ponúk
 súťaž klasická ako aj
 súťaž reverzná
 súťaž „super reverzná“
o Priame rokovacie konanie

• Postup zadávania nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže, kedy a ako použiť
o
o
o

verejnú súťaž klasickú
verejnú súťaž reverznú
verejnú súťaž „super reverznú“

• Dozviete sa, či je možné vždy posúdiť mimoriadne nízku ponuku v súťažiach
reverzných a super reverzných, ako a kedy
Diskusia počas výkladu.
Poskytnuté materiály:

• prezentácia
• pomocné metodické materiály pre postupy verejného obstarávania, ktoré im
pomôžu pri aplikácii zákona v praxi, najmä pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 15.00

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
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, poštou alebo faxom 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:

188,- € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka), 2x obed a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť
vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho
účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 16092020
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
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.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
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, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

2 - dňový seminár k verejnému obstarávaniu pre
začiatočníkov + ďalšie novely a zmeny k 1.1.2020

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 16. – 17.9.2020

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: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

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

