POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„AKO BUDEME OBSTARÁVAŤ PO 18.04.2016“
Nový zákon o verejnom obstarávaní
ktorý sa uskutoční

22. júna (streda) 2016 o 9.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:
Prevádzka:

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
Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká, 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 vyučovacích hodín
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. Magdaléna Scheberová – školiteľ s dlhodobou praxou v oblasti
verejného obstarávania; účastníčka štúdia verejného obstarávania na
DG Vnútorný trh – Európska komisia, Brusel; Regionálny tréningový
expert pre VO.
84,00 € s DPH

Cieľová skupina: Určené všetkým, ktorí aktívne pôsobia v oblasti verejného obstarávania ako
v postavení riadiacich a kontrolných zamestnancov, tak aj v postavení výkonných osôb
realizujúcich zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie
stavebných prác.
Cieľ seminára: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou verejného obstarávania
v intenciách nového zákona o verejnom obstarávaní účinného od 18. 4. 2016, v spojení s aplikačnou
praxou.
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Obsahová náplň:
Ako v praxi postupovať o verejnom obstarávaní – zákon 343/2015 Z. z. účinný od 18. 04. 2016
1./ Vytvorenie profilu verejného obstarávania na www.uvo.gov.sk
Povinnosti verejného obstarávania voči profilu
2./ Vymedzenie predmetu zákazky – možná spolupráca s hospodárskymi subjektmi – prípravné
trhové konzultácie - § 25
3./ Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky
4./ Finančné limity a určenie postupu vereného obstarávania
5./ Bežne dostupné tovary, práce a služby
- elektronické trhovisko/registrácia/prihlásenie/opisný formulár/obchodovanie/zmluva/referencie
6./ Ostatné tovary, práce a služby
- verejné obstarávanie v súlade s § 65 -83 (nadlimitné zákazky) § 113 – 116 (podlimitné
zákazky), § 117 (zákazky s nízkou hodnotou) § 118 (podlimitné koncesie)
7./ Súťažné podklady s dôrazom na ich dôležitú súčasť opis predmetu zákazky, subdodávatelia,
zverejnenie na profile
8./ Návrh zmluvy – povinná súčasť Súťažných podkladov
9./ Priebeh procesu verejného obstarávania od vyhlásenia Oznámenie/Výzva, poskytovanie
Súťažných podkladov, vysvetľovanie SP, otváranie obálok, vyhodnocovanie, uzatvorenie
zmluvy, Informácia o výsledku, povinnosti voči profilu
Seminár bude realizovaný v počítačovej učebni výchovno-vzdelávacieho centra TeleDom, kde
bude účastníkom umožnené aj prakticky vyskúšať niektoré techniky a postupy vo VO.
Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
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Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 20.06.2016
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428, 32 74 402
• platba v hotovosti na mieste, alebo bankovým prevodom na účet:SK2311000000002928906845,
VS: 22062016
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