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:

ONLINE: 2 - dňový seminár - Začíname s

verejným obstarávaním

Komplexný prehľad o verejnom obstarávaní so
zameraním na praktickú prípravu zákazky

19. – 20. augusta 2021
27. – 28. septembra 2021

09.00 – 15.00 hod.
09.00 – 15.00 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.

Lektor:
Ing. Martin Papcún
Lektor dlhoročne pôsobil v oblasti verejného obstarávania na strane verejného
obstarávateľa vo verejnej správe. Prešiel viacerými postami, od výkonu a realizácie
verejných obstarávaní, cez kontrolu verejného obstarávania až po prednáškovú a
publikačnú činnosť.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

Online seminár poskytne komplexné informácie pre zamestnancov

• ktorí chcú realizovať proces verejného obstarávania z pohľadu zákona o verejnom
obstarávaní a budú sa podieľať sa na príprave súťažných podkladov, opisu,
podmienok účasti, a pod.

• alebo potrebujú mať základný prehľad o postupoch, lehotách, princípoch, atď.
Cieľom je podať komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na
praktickú prípravu zákazky, informácie o základných povinnostiach verejného
obstarávateľa, náležitostiach a princípoch prípravy a realizácie verejného obstarávania,
jeho etapách a náležitostiach zákonom vyžadovaných a zákonom zakázaných.

PROGRAM
• Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného
obstarávateľa

• Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní /ZoVO/
• Aktuálne finančné limity
• Predpokladaná hodnota zákazky
• Rozdelenie predmetu zákazky
• Lehoty v ZoVO a ich počítanie
• Opis predmetu zákazky
• Podmienky účasti
• Environmentálne a sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní
• Vyhradené zákazky, osobitné podmienky plnenia zmluvy
• Konflikt záujmov
• Skupina uchádzačov
• Vysvetľovanie vo verejnom obstarávaní
• Subdodávatelia
• Súťažné podklady podľa ZoVO
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich uplatnenie
• Zábezpeka
• Komisia
• Otváranie ponúk
• Vyhodnotenie podmienok účasti
• Tri rôzne spôsoby vyhodnotenia ponúk
• Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

• Výsledok vyhodnotenia, poskytnutie súčinnosti pri uzatvorení zmluvy
• Uzatvorenie zmluvy a RPVS, dodatky, zrušenie verejného obstarávania
• Informačné povinnosti a archivácia
• Elektronizácia verejného obstarávania
• Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)
• Podlimitné zákazky cez EKS a cez Vestník verejného obstarávania
• Zákazky s nízkou hodnotou
• Ex ante posúdenie, povinná kontrola NLZ pred podpisom zmluvy, žiadosť o nápravu,
námietky

• Najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávaní

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ONLINE SEMINÁR - 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:
Technická príprava účastníkov na online prezentáciu - 08.30 – 09.00
Odborný program 1. deň
- 09.00 – 15.00
Odborný program 2. deň
- 09.00 – 14.00

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 02/65 45 63 61, 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, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom online 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:

189,- € 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:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 19.-20.8. - Variabilný symbol: 19082021
Seminár 27.-28.9. - Variabilný symbol: 27092021

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 n 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:

ONLINE: 2-dňový seminár - Začíname s verejným
obstarávaním

Dátum seminára (vašu voľbu označte):
☐ 19. – 20.8.2021

☐ 27. – 28.9.2021

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.

