KONFERENCIA

Verejné
obstarávanie
2019
9. – 10. apríl 2019 •
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica •
Grandhotel Praha****

Prijmite naše pozvanie a príďte sa aj vy zapojiť do diskusie o najnovších trendoch vo verejnom
obstarávaní. Podujatím vás budú sprevádzať odborníci z príslušných úradov a ďalší
profesionáli, ktorí podrobne rozoberú blížiace sa zmeny a ich dopad na
proces verejného obstarávania v nasledujúcom období.
Získať môžete kompletný prehľad o aktualitách v danej problematike
a zároveň množstvo praktických tipov, ktoré vám uľahčia a zefektívnia
vynaloženú snahu v jednotlivých postupoch verejného obstarávania.
Konferencia je spojená so slávnostným krstom Komentára k zákonu
o verejnom obstarávaní a večerným rautom, počas ktorého si môžete
vychutnať skvelú gastronómiu v lukratívnych priestoroch hotela spolu
s nadväzovaním nových pracovných či súkromných kontaktov.

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Krajčovičová, Úrad pre verejné obstarávanie
JUDr. Peter Kubovič, Mesto Trnava
JUDr. Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie
Mgr. Michal Garaj, Úrad pre verejné obstarávanie
JUDr. Ivan Holič, Úrad pre verejné obstarávanie
Mgr. Ján Kapec, Senior advokát Havel & Partners
Mgr. Jozef Bálint, Expert na VO, Západoslovenská dis. a.s.
Mgr. Branislav Hudec, Úrad podpredsedu vlády SR

Štandardná cena konferencie:
200 € bez DPH (240 € s DPH)
Vaša cena po zľave 5%:
190 € bez DPH (228 € s DPH)

Organizátori podujatia:
Spoluorganizátori podujatia:
Kontakt:

 proeko@proeko.sk  +421 2 6545 6361, +421 905 012 084

ČO VÁS ČAKÁ NA KONFERENCII?

PODUJATÍM VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ:

JUDr. Zuzana Krajčovičová

JUDr. Peter Kubovič

Úrad pre verejné obstarávanie,
riaditeľka kancelárie rady úradu

Vedúci útvaru verejného
obstarávania, Mesto Trnava

JUDr. Ivan Holič

JUDr. Róbert Majchrák
Úrad pre verejné obstarávanie,
legislatívno-právny odbor

Mgr. Michal Garaj
Úrad pre verejné obstarávanie,
kancelária rady úradu

Mgr. Ján Kapec

Mgr. Jozef Bálint

Mgr. Branislav Hudec

Senior advokát
Havel & Partners

Expert na VO, Západoslovenská
distribučná, a. s.

Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

Úrad pre verejné obstarávanie,
vedúci oddelenia, legislatívnoprávny odbor

PROGRAM
9. 4. 2019 – 1. deň konferencie

 9:30 hod. – 10:30 hod.
Registrácia účastníkov s občerstvením

 10:30 hod. – 10:40 hod.
Otvorenie konferencie

 10:40 hod. – 11:00 hod.
Čerstvé rozhodnutia Rady ÚVO
JUDr. Zuzana Krajčovičová

 11:00 hod. – 11:30 hod.
Opis predmetu zákazky v praxi – ekvivalenty a ich posúdenie
JUDr. Peter Kubovič

 11:30 hod. – 12:00 hod.
Účasť majetkovo prepojených osôb vo verejnom obstarávaní
JUDr. Róbert Majchrák

 12:00 hod. – 13:00 hod.
Obed

 13:00 hod. – 13:30 hod.
Profesionalizácia verejného obstarávania – ako ďalej?
JUDr. Ivan Holič

 13:30 hod. – 14:00 hod.
Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a fondy EÚ
Mgr. Branislav Hudec

 14:00 hod. – 14:20 hod.
Vzorce na výpočet ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, tzv. scoring rules
Mgr. Michal Garaj

 14:30 hod. – 14:40 hod.
Prípravná trhová konzultácia – jej význam a praktické použitie
JUDr. Peter Kubovič

 14:40 hod. – 15:00 hod.
Prestávka s občerstvením

 15:00 hod. – 17:00 hod.
Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi
• Najväčšie problémy pri realizácii verejného obstarávania
• Skúsenosti s novelou a potreba ďalších legislatívnych zmien
• Profesionalizácia verejného obstarávania

 19:00 hod.
Večerný raut s krstom komentára
10. 4. 2019 – 2. deň konferencie

 9:00 hod. – 9:30 hod.
Je lepšia elektronická aukcia s fixným koncom alebo s predlžovaním?
Mgr. Michal Garaj

 9:30 hod. – 10:00 hod.
Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Mgr. Ján Kapec

 10:00 hod. – 10:30 hod.
Porovnanie firemného nákupu s verejným obstarávaním
Mgr. Jozef Bálint

 10:30 hod. – 10:45 hod.
Prestávka s občerstvením

 10:45 hod. – 11:15 hod.
Elektronizácia verejného obstarávania a jej stav
JUDr. Peter Kubovič

 11:15 hod. – 11:45 hod.
Register partnerov verejného sektora z pohľadu advokáta ako oprávnenej osoby
Mgr. Ján Kapec

 11:45 hod. – 12:15 hod.
Nobelove ceny a verejné obstarávanie
Mgr. Michal Garaj

 12:15 hod.
Obed a ukončenie konferencie

KOMENTÁR BUDE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ PRIAMO NA MIESTE
ZA ZVÝHODNENÚ CENU.
Jedinečný komentár vám ponúkne podrobný a praktický pohľad na všetky
dôležité výkladové a aplikačné problémy z pera erudovaného autorského
kolektívu, ktorý je zároveň tvorcom zákona.
Komentár bude skvelou pomôckou rovnako pre verejných obstarávateľov,
ako aj pre dodávateľov zákaziek a ďalšie zúčastnené strany v procese
verejného obstarávania.

MIESTO KONANIA KONFERENCIE
GRANDHOTEL PRAHA**** Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 8, 059 60
tel: +421 442 901 338

MOŽNOSŤ ZVÝHODNENÉHO UBYTOVANIA
Cena Izby Classic obsadenej 1os: 78€
Cena Izby Classic obsadenej 2os: 86€
Cena Apartmánu Deluxe obsadeného 1os: 128€
Cena Apartmánu Deluxe obsadeného 2os: 136€
Zvýhodnené ceny platia len pre záväzne prihlásených účastníkov konferencie na jednu noc z
9.4. na 10.4.2019 a do naplnenia kapacity hotela. Cena zahŕňa parkovanie na hotelovom
parkovisku, raňajky 10.4.2019 a vstup do wellness centra Grand Mountain Spa. Možnosť
rezervácie ubytovania je najneskôr do 12.3.2019.
Po záväznom prihlásení sa na konferenciu nás v prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte,
prosím, pre bližšie inštrukcie a obdržanie registračného odkazu. Účastník si registráciu
následne vybavuje a hradí sám online. Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru za
ubytovanie na právnickú osobu (organizáciu/firmu). S vyslanou organizáciou si refakturáciu
treba riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne.

PRIHLASOVANIE
Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare alebo vyplnenú záväznú prihlášku
(posledná strana tejto pozvánky) zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr 10 dní pred začiatkom
konferencie.

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
Mgr. Helena Chabalová, tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
Mgr. Andrej Paholík, tel.: 0905 012 083
e-mail: proeko@proeko.sk

ŠTANDARDNÁ CENA KONFERENCIE: 200 € bez DPH (240 € s DPH)
VAŠA CENA PO PROEKO ZĽAVE 5%: 190 € bez DPH (228 € s DPH)
Účastnícky poplatok zahŕňa:
• účasť na odbornom programe
• rozsiahle pracovné materiály
• obed 2-krát, večera formou rautu a ďalšie občerstvenie počas konferencie
• publikáciu "Zákon o verejnom obstarávaní" (podľa právneho stavu k: 10. 1. 2019).
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 5 dni pred konferenciou v
prospech nasledujúceho účtu:
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 9042019
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
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 48 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).
Upozornenie:
V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa,
bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy,
ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že
vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby,
rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.
V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj
nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu proeko@proeko.sk

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
Verejné obstarávanie 2019
KONFERENCIA
9. – 10. apríla 2019

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.

