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:

Povinná elektronizácia zadávania
zákaziek a elektronická komunikácia
cez nový systém Úradu - IS EVO
Štátny systém elektronického obstarávania IS EVO bude v dobe
elektronizácie verejného obstarávania najvyužívanejším nástrojom
zadávania zákaziek – buďte pripravení!

16. novembra 2018 – Košice

Lektor:
JUDr. Rastislav Urda
pôsobí ako lektor verejného obstarávania s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. V minulosti
pracoval ako kontrolór verejného obstarávania z pozície riadiaceho orgánu na Ministerstve
dopravy SR a aj na Úrade pre verejné obstarávanie, kde posudzoval námietky (od roku 2013
ako vedúci oddelenia). Venoval sa tiež kontrole verejných obstarávaní a pravidelne poskytoval
školenia ako vybraný lektor Úradu. V súčasnosti sa venuje hlavne lektorskej a poradenskej
činnosti v oblasti verejného obstarávania, vrátane poradenstva týkajúceho sa elektronizácie
verejného obstarávania.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so všetkými situáciami, ktoré so sebou
prináša elektronizácia procesov verejného obstarávania a objasniť ako má správne
tento elektronický proces prebiehať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a aký
bude mať vplyv na jednotlivé súťaže VO. Vzhľadom na to, že väčšina súťaží bude
pravdepodobne prebiehať cez nový modernizovaný systém Úradu pre verejné
obstarávanie – IS EVO, ukážeme si aké novinky tento systém prináša, ako funguje a ako
sa v ňom jednoducho orientovať.
Seminár je určený všetkým, ktorí sa zúčastňujú procesu verejného obstarávania, či už
na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov alebo záujemcov a uchádzačov.

PROGRAM
1. Povinná elektronizácia zadávania zákaziek

• Výkladové stanovisko ÚVO k povinnej elektronickej komunikácii – analýza, závery
a povinnosti
z neho vyplývajúce, elektronická komunikácia v súťažiach
vyhlásených pred 19.10.2018 a v súťažiach vyhlásených od 19.10.2018

• Elektronická komunikácia pri nadlimitných a podlimitných zákazkách
• Elektronická komunikácia pri zákazkách s nízkou hodnotou
• Nevyhnutné informácie v oznámení a v súťažných podkladoch v súvislosti
s elektronickou komunikáciou

• Ako si zadokumentovať postup pred vyhlásením súťaže (listinne? elektronicky?)
2. Elektronická komunikácia cez nový modernizovaný IS EVO

• Úvod k novému systému Úradu pre verejné obstarávanie – IS EVO
• Prepojenie IS EVO s ostatnými systémami ÚVO (profil, ISZÚ)
• Vytvorenie zákazky v IS EVO
• Nastavenia v IS EVO pred vyhlásením súťaže (štruktúra súťažných podkladov,
štruktúra ponúk, lehoty)

• Dajú sa sledovať nové informácie o zákazke zo strany záujemcov?
• Podanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu a námietok v IS EVO
• Jednoobálková a dvojobálková súťaž v IS EVO
• Predkladanie ponúk v IS EVO
• Otváranie ponúk v IS EVO
• Vyhodnotenie ponúk v IS EVO, prístup komisie na vyhodnotenie ponúk
• Vysvetľovanie ponúk v IS EVO
• Elektronická aukcia v novom IS EVO
• Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk

3. Čo všetko ešte súvisí s elektronickou komunikáciou?

• Elektronická komunikácia a banková záruka - ako ju môžu obstarávatelia
vyžadovať a uchádzači predkladať

• Plná elektronizácia verejného obstarávania a uzavretie zmluvy
• Je možné urobiť e-aukciu aj v inom informačnom systéme?
• Podpisovanie dokumentov predložených v ponuke a ich overovanie
• Revízne postupy a elektronická komunikácia v novom systéme EVO

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
KOŠICE - INŠTITÚT VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV, Cesta Pod Hradovou
13/A (mapa)
Zo železničnej a autobusovej stanice: Košice linka č. 16, smer Podhradová, 1.
nástupište, výstup na zastávke Polianska. V prípade potreby je možné cestovať aj linkou
č. 29, smer Kavečany, zastávka Atletická.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

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:

75,- € 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
Košice 16.11.2018 - Variabilný symbol: 16112018
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:

Povinná elektronizácia zadávanie zákaziek
a elektronická komunikácia cez nový systém Úradu IS EVO

Miesto a dátum konania:

Košice – 16.11.2018

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.

