PROEKO – Inštitút vzdelávania 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: Všetko o zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou a „malých zákaziek“ +
novinky a pripravované zmeny
program rozšírený o ZNH financovaných z eurofondov, seminár je
vhodný aj pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní

21. októbra 2020

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.
BONUS navyše: Zo seminára budete mať k dispozícii videozáznam.

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

Významné zmeny vyplývajúce z „veľkej“ novely zákona o VO od 1.1.2019 sa týkajú
aj zákaziek s nízkou hodnotou. Školenie podrobne predstaví nové pravidlá pre
zadávanie zákaziek mimo pôsobnosť zákona o VO, vrátane nových pravidiel pre zákazky
malého rozsahu do 5 000 eur, ktoré sú mimo pôsobnosť zákona o VO, určovaní
predpokladanej hodnoty zákazky ako aj ďalšie zmeny vyplývajúce z „veľkej“ novely
zákona o VO pre zákazky s nízkou hodnotou.
ONLINE seminár je určený pre:

•

zodpovedné osoby, ktoré zadávajú zákazky s nízkou hodnotou podľa zák. č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.01.2020 a ktoré
zadávajú zákazky vyňaté spod režimu zákona o VO (tzv. malé zákazky) na strane
verejného obstarávateľa, ktorými sú najmä obce a ich organizácie, zariadenia
miest, vyšších územných celkov ako aj ústredných orgánov štátnej správy.

• hospodárske subjekty - záujemcov, uchádzačov a účastníkov, ktorí sa uchádzajú
o zákazky vo verejnom obstarávaní.
Predmetom seminára bude aj návod ako sprístupniť zákazky s nízkou hodnotou
pomocou systému EVO v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je
spustené od 1.4.2019 a zmeny v zákone od 1.8.2019, od 1.9.2019 a 1.12.2019
s dopadom na nízke zákazky.
Program seminára je zostavený tak, aby výklad problematiky bol zrozumiteľný aj pre
začiatočníkov obstarávajúcich alebo pripravujúcich sa na zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou, ktorými sú tovary, služby, práce a osobitne potraviny najmä pre školy,
školské jedálne a zdravotnícke zariadenia.
Na seminári sa budeme venovať aj zákazkám s nízkou hodnotou hradených
z eurofondov, ktorých postupy majú odlišnosti pri finančných limitoch do 30 000
eur a nad 30 000 eur.

PROGRAM
1.

Aktuálne finančné limity zákaziek vyňatých spod aplikácie ZVO a zákaziek
s nízkou hodnotou

2.

Veľké zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou

3.

Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely

4.

Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej
dostupnosti na trhu

5.

Ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa použijú taxatívne pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a ktoré primerane

6.

Dva postupy pri zadávaní a vyhodnocovaní zákazky s nízkou hodnotou, povinnosti
verejného obstarávateľa

7.

Čo je predmetom dokumentácie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

8.

Konflikt záujmov v zákazke s nízkou hodnotou

• zmapovanie procesov verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou
a realizáciou verejného obstarávania
• predchádzanie konfliktu záujmu
• identifikácia zainteresovaných osôb vo väzbe na možnosti vzniku konfliktu
záujmov
• sledovanie, vyhodnocovanie konfliktu záujmov
• archivovanie zistených pozitívnych i negatívnych výsledkov konfliktu záujmov
9.

Komunikácia pri zákazke s nízkou
a záujemcami/uchádzačmi
• výzva na predkladanie ponúk
• predkladanie ponúk
• vyhodnotenie verejného obstarávania

hodnotou

medzi

obstarávateľmi

10. Posúdenie registrácie dodávateľa a jeho subdodávateľov v Registri partnerov
verejného sektora pred uzavretím zmluvy
11. Uzavretie zmluvy, resp. objednávky v zákazke s nízkou hodnotou - nové pravidlá
za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom
12. Podstatné zmeny pri vyhotovovaní referencií, povinnosti verejného obstarávateľa
a dodávateľa pri ich vyhotovovaní
13. Je povinné používanie elektronických informačných systémov aj pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou?
14. Spracovanie dokumentácie po uzavretí zmluvy, resp. objednávky, vrátane
zoznamu dokumentov
15. Zmena doby archivácie dokumentácie zo zadania zákazky s nízkou hodnotou
16. Je povinnosťou verejného obstarávateľa spracovať interný akt (smernicu, príkaz,
atď.) pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou ?
17. Zverejňovanie povinnosti v profile verejného obstarávateľa podľa § 10, § 111 a §
117. Ako spracovať súhrnné správy a poukázať na rozdiel medzi nimi
18. Novinky a pripravované zmeny
Diskusia počas seminára.

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 – 14.00

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 seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.,
Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 50685406, DIČ: 2120463257
zap. v OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vl. č. 117701/B

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

84,- €
Organizátor nie je platcom DPH.
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady a
videozáznam. Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni
pred seminárom v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4403 5701
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 21.10.2020 - Variabilný symbol: 21102020

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, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO – Inštitút vzdelávania 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: Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
a „malých zákaziek“ + novinky a pripravované zmeny

Dátum konania:

21.10.2020

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.

