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: Koncepcia nákupu informačných
technológií vo verejnej správe – verejné
obstarávanie IT
10. augusta 2021

09.00 – 14.00 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:
Mgr. Branislav Hudec
Pôsobí na MIRRI SR /Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR/ ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a
plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, v ktorej
2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na ÚVO. Následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným
obstarávaním z pohľadu uchádzača, ďalej svoje skúsenosti využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných
z fondov EÚ. Na MIRRI SR koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného
obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF, čiže na centrálnej úrovni nastavuje systém kontroly eurofondových
zákaziek. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje
všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby
Ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Účastníci seminára získajú komplex odborných a pre prax užitočných informácií
o verejnom obstarávaní na informačno – komunikačné technológie. Seminár predstaví
kategorizáciu HW a SW, odporúčané postupy zadávania zákaziek na jednotlivé typy IT
(kedy je vhodná verejná súťaž a kedy menej využívané postupy ako súťažný dialóg alebo
súťaž návrhov). Detailne sa rozoberú prípravné trhové konzultácie, vrátane spôsobu ich
vedenia a najčastejšie otázky, ktoré by mali byť ich predmetom.
Osobitná časť bude zameraná aj na špecifické problémy verejného obstarávania v
oblasti IT, a to najmä problém „vendor lock-in“ (stav závislosti verejných obstarávateľov
na dodávateľoch SW). Nevynechá sa ani téma bežnej dostupnosti a možnosti zadávať
bežne dostupné tovary a služby v oblasti IT prostredníctvom dynamického nákupného
systému.
Cieľom školenia je
• predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej
správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány verejnej moci ako
verejných obstarávateľov/obstarávateľov k efektívnemu a jednotnému
uplatňovaniu postupov verejného obstarávania v oblasti IT,

•

zamerať sa na špecifické problémy verejného obstarávania v oblasti IT, a to najmä
problém „vendor lock-in“ (stav závislosti verejných obstarávateľov na dodávateľoch
SW, ktorý vznikol predovšetkým z dôvodu výhradných práv autora k jeho dielu a
nedostatočného prenesenia oprávnení spadajúcich do majetkových autorských
práv a zdrojového kódu k dodanému SW na strane dodávateľa).

•

ponúknuť „best practice“ postupov pre nákup informačných technológií a stanovuje
určité pravidlá pre nákup IT vo verejnej správe

•

predstaviť prípravu opisu predmetu zákazky, podmienok účasti technickej alebo
odbornej spôsobilosti,

•
•
•
•

vysvetliť čo sú to a ako viesť prípravné trhové konzultácie,
popísať možnosti vnútorného delenia IT zákaziek na časti
popis metódy „súťaže návrhov“ pri obstarávaní IT riešení (unikátne SW diela)
vysvetliť ako zriadiť dynamický nákupný systém na bežne dostupné tovary a služby
v oblasti IT

Školenie je vhodné pre verejných obstarávateľov, ktorí vyhlasujú zákazky
spadajúce do IT oblasti, ako aj záujemcom a uchádzačom o tieto typy zákaziek.
Školenie je vhodné aj pre riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány, ktoré
kontrolujú zákazky a tiež pre orgán auditu, úrad vládneho auditu, certifikačný
orgán, ÚVO a NKÚ.

PROGRAM
•

Obstarávanie HW, SW – kategorizácia HW, SW

•

Vhodné postupy vo verejnom obstarávaní na IT zákazky

•

Opis predmetu zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní IKT

•

Delenie IT zákaziek na časti s ohľadom na § 28 zákona o verejnom obstarávaní

•

Prípravne trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov v
podmienkach obstarávania IT

•

Zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

•

Súťaž návrhov s následným priamym rokovacím konaním na SW diela, vrátane
možných kritérií na vyhodnotenie návrhov

•

Dynamický nákupný systém a obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb v
oblasti IT

•

Riešenie najčastejších a najzávažnejších vybraných situácií verejného obstarávateľa vo
vzťahu k obstarávaniu nového SW ako aj vo vzťahu k zabezpečeniu podpory
prevádzky, údržby SW, tak aby bol vendor lock-in efekt eliminovaný.

•

Základné princípy riadenia IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov
EÚ- Uznesenie Vlády SR z 13.10.2020

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:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program s 2 prestávkami

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:

89,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená
bageta), v prípade online formy videozáznam 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 10.8.2021 - Variabilný symbol: 10082021

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 na prezenčnú formu 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 registrácií
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:

ONLINE: Koncepcia nákupu informačných technológií vo
verejnej správe – verejné obstarávanie IT

Dátum a čas konania:

10.8.2021

od 09.00 – 14.00 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.

