POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE A PRAKTICKY“
ktorý sa uskutoční dňa

28. októbra (streda) o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátori:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/32 74 402
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 hodín (od 9.00 do 15.00)
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:00 hod. – do 9:00 hod.
Ing. Helena Polónyi
65,00 € s DPH

Program seminára:
I. časť:
1.) Regulačný, právny, inštitucionálny rámec verejného obstarávania – zákony, ktoré vstupujú
do procesu VO
2.) Základné pojmy zákona o verejnom obstarávaní – 25/2006 Z. z. a jeho novely všeobecne
3.) Novela zákona 25/2006 Z. z. schválená v NR SR dňa 17. 09. 2015 a jej účinnosť podrobne
4.) Fázy verejného obstarávania – prípravná, súťažná, realizačná
5.) Opis predmetu zákazky
6.) Vypracovanie Súťažných podkladov a následne Oznámenia o vyhlásení VO/Výzvy na
predkladanie ponúk
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II. časť: Súťažná fáza:
V rámci seminára prezentuje lektor jednotlivé postupy verejného obstarávania priebežne na
PC:
7.) Postupy vo verejnom obstarávaní:
a.) podlimitné zákazky zadávané mimo elektronického trhoviska:
-

Test bežnej dostupnosti
Zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Príprava podkladov zadávania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky ako nevyhnutná súčasť procesu VO/analýza PHZ
Najnižšia cena je najnižšia kvalita – ako predchádzať úzkym miestam
Povinnosti verejného obstarávateľa voči IS ZU
Priebeh procesu verejného obstarávania a doklady (jednobálkové, dvojobálkové predkladanie
ponúk)
Dokumentácia z priebehu VO
Povinnosti verejného obstarávateľa voči profilu na www.uvo.gov.sk
Povinnosť vypracovania referencie – referencie zverejňované v zozname podnikateľov

b./ podlimitné zákazky zadávané postupom cez elektronické trhovisko v rámci
Elektronického kontraktačného systému (EKS)
Objednávateľ – verejný obstarávateľ (ale aj akýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý chce
nakupovať):
-

Je elektronické trhovisko dostupné pre všetky podnikateľské subjekty
Postupy obchodovania na elektronickom trhovisku
Opisný formulár a jeho dôkladná príprava
Príklady dobrých a zlých opisných formulárov

Dodávateľ – uchádzač:
-

Kto môže byť dodávateľom na elektronickom trhovisku?
Obchodná ponuka a jej dôkladná príprava
Postupy obchodovania na elektronickom trhovisku
Obchodné podmienky a ich zmeny
Skúsenosti s obstarávaním prostredníctvom elektronického trhoviska v praxi
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Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 26.10.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 - Zuzana Dubovecká
055/ 32 74 402 - Ing. Ľudovít Korotnoky
• platba v hotovosti na mieste

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

