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:

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia
– zmeny po veľkej novele zákona od
1.1.2019 s Ing. Polónyi
Prehľad novej úpravy verejného obstarávania, povinná
elektronizácia a aplikácia v praxi

4. apríla 2019

– Bratislava

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.

Národná rada SR schválila veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní dňa 16.10.2018.
Je to najväčšia zmena súčasne platného zákona v oblasti verejného obstarávania. Veľká
novela výrazne mení viaceré práva a povinnosti verejných obstarávateľov,
obstarávateľov a hospodárskych subjektov ako aj zaužívané postupy v procese
verejného obstarávania.
Cieľom úpravy je zefektívnenie a reálne zjednodušenie postupov verejného
obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ako aj pre hospodárske
subjekty. Zrušenie dvojobálkového verejného obstarávania prinieslo jednak zníženie
administratívnej záťaže na strane objednávateľov i na strane dodávateľov ako aj
urýchlilo proces verejného obstarávania a aj revíznych postupov. Výrazne sa znižuje
maximálna možná výška kaucie čím sa sleduje sprístupnenie konania o námietkach
väčšiemu počtu hospodárskych subjektov (malým a stredným podnikom), nakoľko
sprístupnenie možnosti domáhať sa nápravy v procesoch verejného obstarávania je
spôsobilé podporiť záujem o účasť v procesoch verejného obstarávania, a tým aj zvýšiť
počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach.
Novela priniesla výrazné zmeny v ich právach a povinnostiach v procese verejného
obstarávania.
Seminár je určený pre

• zodpovedné osoby za verejné obstarávanie na strane verejných obstarávateľov
a obstarávateľov

PROGRAM
Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi so
zameraním najmä na:

• Príslušné ustanovenia zákona cez optiku pripravovanej rozsiahlej novely a ako sa
pripraviť na praktickú aplikáciu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príprava a plánovanie vo verejnom obstarávaní bude povinné
Nové – finančné limity
Postupy zadávania zákaziek a zmeny najmä v DNS a podlimitných zákazkách
Nová – „zákazka malého rozsahu“
Zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou
Lehoty uchovávania dokumentácie z verejného obstarávania
Stavebné práce nebudú bežne dostupné. Naozaj?
Predkladanie ponúk – úplný návrat k jednoobálkovému spôsobu
Určenie a preukazovanie splnenia podmienok účasti – opäť čestné vyhlásenie
v podlimitných zákazkách

• Osobitné podmienky zmluvy – možnosť žiadať ich preukázanie pred podpisom
zmluvy – podmienky a následky

• Zmeny v revíznych postupoch

• K tomu úplná elektronizácia procesov (okrem výnimiek (?) podľa § 20 ods.7)
o Dokončenie prebiehajúcich verejných obstarávaní tak, aby bola dodržaná
povinná elektronizácia

o Vyhlásenie nového verejného obstarávania tak, aby spĺňalo všetky atribúty
elektronickej komunikácie

o Predkladanie ponúk elektronicky
o Elektronické predkladanie námietky
o Elektronické predkladanie odvolania
• Ako napĺňať princíp transparentnosti v procesoch VO, hlavne pri ZNH
• Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, výber postupu verejného
obstarávania
• PHZ verzus prípravné trhové konzultácie

• Požiadavky na predmet zákazky, opis predmetu zákazky
• Druhy oznámení a ako ich spracovať
• Výzva na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ich štruktúra, čo musia
a čo by mali obsahovať vrátane návrhu zmluvy

• Podmienky účasti, možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania
verejným obstarávateľom
• Zákon proti byrokracii a jeho dopad na preukazovanie podmienok účasti

•
•
•
•
•
•
•

Kritériá hodnotenia ponúk a ako ich stanoviť
Lehoty vo verejnom obstarávaní
Nastavenie podmienok účasti
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
Konflikt záujmov
Informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy

o Povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
o Informačné povinnosti voči úradu
o Informačné povinnosti voči uchádzačom, záujemcom
• Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – jednotný európsky dokument (JED),
register partnerov verejného sektora, konflikt záujmov, prípravné trhové
konzultácie
• Zábezpeka – dĺžka trvania, zákaz predlžovania, poistenie záruky

• Výkon kontroly vo verejnom obstarávaní – námietkové konanie po staronovom

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekarenská), výstup na zást. Mliekarenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekarenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekarenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.30

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
Bratislava 4.4.2019 – Variabilný symbol: 4042019
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:

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia – Zmeny po
veľkej novele zákona od 1.1.2019 s Ing. Polónyi

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 4.4.2019

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.

