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:

Ako zadať podlimitnú zákazku bez
využitia elektronického trhoviska
v systéme EO – EKS po novele zákona
Rýchle, jednoduché elektronické zadávanie podlimitných
zákaziek, fikcia alebo skutočnosť, systém elektronického
obstarávania (EO), ktorý je súčasťou EKS pomocou novej demo
verzie, výhody systému bez administratívnej záťaže

12. decembra 2018 – Bratislava
16. januára 2019

– Bratislava

Lektorka:
Ing. Adriana Hrivnáčiková
Je certifikovanou školiteľkou EKS, podieľa sa na vývoji a prevádzke systému Elektronické obstarávanie
(EO) v rámci EKS.
Zaoberá sa poskytovaním komplexného, ako aj ad hoc poradenstva k procesom verejného
obstarávania najmä pre verejných obstarávateľov, tiež pre obstarávateľov a dotovaných verejných
obstarávateľov, ako aj pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe
realizovala desiatky verejných obstarávaní najmä v oblasti tovarov a služieb, pripravila mnohé interné
smernice a manuály o verejnom obstarávaní, venuje sa aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu
k projektom financovaným z fondov EÚ/ES, zároveň prednáša, školí a publikuje v oblasti verejného
obstarávania.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

Obľúbili ste si Elektronický kontraktačný systém (EKS) pri zadávaní podlimitných
zákaziek s využitím elektronického trhoviska? Hľadáte systém, ktorý Vám uľahčí okrem
zadávania nadlimitných zákaziek, aj zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia
elektronického trhoviska, ktorý zároveň odbremení od administratívnej náročnosti
subjekty zúčastňujúce sa na procese verejného obstarávania? Ovládate už
problematiku elektronického zadávania podlimitných zákaziek bez využitia
elektronického trhoviska v systéme Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou
EKS?
Cieľom seminára je poskytnúť verejným obstarávateľom, záujemcom, uchádzačom,
ako aj odbornej verejnosti komplexný pohľad na funkcionality systém EO – EKS pri
zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska a to
prostredníctvom praktických ukážok/praktického priebehu celého procesu
verejného obstarávania takýchto typov zákaziek s použitím DEMO VERZIE
a s podporou spoločnosti ANASOFT APR, spol. s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom
systému EO v rámci EKS.
V rámci seminára Vám bude odprezentovaný celý postup zadávania podlimitnej
zákazky bez využitia elektronického trhoviska v systéme EO – EKS v súlade
s novelou zákona o VO z pohľadu verejných obstarávateľov, t.j. najmä procesným
garantom, ktorí sú zodpovední za vedenie postupov verejného obstarávania, ako aj
z pohľadu záujemcov, uchádzačov a odbornej verejnosti.
Seminár je zameraný výlučne prakticky.

PROGRAM
• Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s
využitím systému EO – EKS

• Príprava podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s využitím
systému EO - EKS

• Funkcionality systému EO - EKS
sprievodca – podporuje dodržiavanie jednotlivých procesných krokov v rámci
zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s využitím
systému EO - EKS
o kalendár – podporuje nastavenie procesných lehôt a ich notifikácie
prostredníctvom e-mailových správ
o knižnica – ponúka viac ako 250 aktualizovaných šablón – vzorových
dokumentov používaných v procese verejného obstarávania vrátane súťažných
podkladov
o Vytvorenie zákazky s použitím funkcionality systému EO – EKS:
 Zadanie zákazky
 Nastavenie parametrov zákazky
 Vytvorenie súťažných podkladov
 Vytvorenie obsahu ponuky
o



Elektronická tabuľa z pohľadu verejného obstarávateľa a z pohľadu
záujemcov/uchádzačov

• Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania podlimitnej zákazky bez využitia
elektronického trhoviska

• Vyhlásenie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s využitím
systému EO - EKS

• Priebeh zákazky - činnosti verejného obstarávateľa a záujemcov, resp. uchádzačov
po vyhlásení podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s využitím
systému EO - EKS
o Činnosti súvisiace s vysvetľovaním informácií a dokumentov na vypracovanie
ponuky a na preukazovanie splnenia podmienok účasti
 Elektronická schránka
 Elektronický spis
 Elektronická tabuľa
o Činnosti verejného obstarávateľa súvisiace s predkladaním a otváraním ponúk
 Predkladanie ponúk
 pohľad zo strany uchádzača
 pohľad zo strany verejného obstarávateľa
 Verejné/neverejné otváranie ponúk
o Činnosti verejného obstarávateľa súvisiace s vyhodnocovaním ponúk s použitím
funkcionalít systému EO - EKS
o Elektronická aukcia – nastavenie a priebeh
o Uzavretie zmluvy
o Činnosti verejného obstarávateľa súvisiace s notifikačnými a oznamovacími
povinnosťami verejného obstarávateľa po uzavretí zmluvy

• Elektronický spis a elektronická dokumentácia z verejného obstarávania.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25 (mapa)
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 32 (smer Dlhé diely), výstup na zastávke Botanická
záhrada, pešo cca 5 min. smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do
kongresového centra.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 21 (smer Devínska Nová Ves), výstup
na zastávke Račianske mýto, peší presun na zástavku električiek a prestup na električku
č. 5 v smere Dúbravka, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo cca 5 min. smerom
k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 29, 32; električka č. 4, 5, 6, 9.
Pokyny k parkovaniu: V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.
Odbočka na parkovisko z hlavnej cesty (smerom od Karlovej Vsi / Riviéry) je 200m za
čerpacou stanicou Slovnaft. Vchod na parkovisko je cez poslednú dolnú posuvnú
bránku. Pri vjazde na spoplatnené parkovisko Vám elektronický vrátnik vydá parkovací

lístok, ktorý odovzdajte pri prezencii organizátorom seminára. Pri odchode si od
organizátorov seminára prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde
vložte do čítačky elektronického vrátnika.
Ak pôjdete autom smerom od centra, odporúčame si pozrieť nasledujúcu mapu,
ktorá znázorňuje spôsob, ako sa najjednoduchšie dostať na miesto konania: mapa
Možnosť ubytovania: V mieste konania seminára v Hoteli Družba je možnosť
individuálnej
rezervácie
ubytovania.
Viac
informácií
na
stránke
http://www.hoteldruzba.sk/ubytovanie/

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:

84,- € 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 12.12.2018 - Variabilný symbol: 12122018
Seminár 16.01.2019 - Variabilný symbol: 16012019

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:

Ako zadať podlimitnú zákazku bez využitia
elektronického trhoviska v systéme EO - EKS po novele
zákona

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ Bratislava – 12.12.2018

☐ Bratislava – 16.1.2019

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.

