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:

Elektronizácia zadávania zákaziek
a elektronická komunikácia vo verejnom
obstarávaní pomocou zmodernizovanej
verzie IS EVO – teória a prax
praktický kurz na PC v učebni
Štátny systém elektronického obstarávania IS EVO bude v dobe blížiacej
sa povinnej elektronizácie verejného obstarávania najvyužívanejším
nástrojom zadávania zákaziek – buďte pripravení!

09. novembra 2018
30. novembra 2018
14. decembra 2018

– Bratislava - obsadené
– Bratislava
– Bratislava

Lektor:
Ing. Martin Hoffmann
špecialista na problematiku IS EVO, odbor informačných technológií ÚVO

Z dôvodu kapacity počítačovej miestnosti je počet účastníkov
školenia obmedzený.
Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Zameranie: Na školení sa prakticky prejde celým procesom zadávania zákazky
postupom verejnej súťaže, ktoré je možné zadávať systémom EVO. V rámci verejnej
súťaže sa prejde celým procesom od nastavenia zákazky, vytvorenia a odoslania
oznámenia cez vysvetľovanie súťažných podkladov, spracovanie prijatých ponúk,
otvárania ponúk, vysvetľovania ponúk, až po ukončenie zákazky a jej archiváciu.

PROGRAM
1. Elektronizácia verejného obstarávania – teória
• elektronizácia a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
• štatistika elektronického zadávania zákaziek
• nastavenie súťažných podkladov pre elektronické zadávanie zákazky
2. Elektronizácia verejného obstarávania – prax
• vytvorenie zákazky v IS EVO
• nastavenie štruktúry súťažných podkladov
• nastavenie štruktúry ponuky
• nastavenie príslušných lehôt
• vytvorenie a zverejnenie príslušného oznámenia
3. Elektronizácia verejného obstarávania – prax
• predkladanie šifrovanej alebo nešifrovanej ponuky zo strany záujemcu
• otváranie a vysvetľovanie ponúk
• vytvorenie elektronickej aukcie na najnižšiu cenu a ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku
• vytvorenie a zverejnenie príslušného oznámenia
• archivácia zákazky
• ukážka auditného záznamu
Informácia: Program seminára budeme ku dňu konania seminára podľa okolností
aktualizovať, zapracujeme všetky zmeny, ktoré prijme ÚVO

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – STAVEBNÁ FAKULTA STU – vchod z ul. Imricha Karvaša 2 (oproti
budove Národnej banky) (mapa)

Kurz sa uskutoční v počítačovej učebni Centra informačných technológií – od hl. vchodu
doprava hore schodmi, potom na 3. posch. vľavo. Evidencia účastníkov a informácie na
vrátnici.
Parkovanie: Platené parkovisko Školská 10. Pre viac informácií navštívte
http://propark.sk/parkovisko-skolska-ulica/

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:

118,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) 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 09.11.2018 - Variabilný symbol: 9112018
Seminár 30.11.2018 - Variabilný symbol: 30112018
Seminár 14.12.2018 - Variabilný symbol: 14122018

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:

Elektronizácia zadávania zákaziek vo verejnom
obstarávaní pomocou zmodernizovanej verzie IS EVO –
teória a prax

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ Bratislava – 09.11.2018

☐ Bratislava – 30.11.2018

☐ Bratislava – 14.12.2018

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.

