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                                                                              Vás pozýva na seminár                                   RVC KE 2018/12      

 

  

 

 

 
 

Cieľová skupina:  pracovníci obcí, miest, škôl a školských zariadení v ktorých zodpovednosti je aj príprava a 
vykonávanie nákupov tovarov, služieb a stavebných prác z verejných zdrojov postupom zákazky s nízkou hodnotou, 
zadávaním podlimitnej zákazky postupom s využitím elektronického trhoviska alebo postupom bez využitia 
elektronického trhoviska. 
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   6. marec 2018 / utorok 

Miesto konania:   Košice, SBD II.,  

                                 Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí 

Lektorka:       Ing. Dušan Mihok 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 
  

   

   ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC KE:        18,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC KE:    33,- € / účastník   

   IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053                           

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

    VS: 0902

Cieľ seminára je poradiť a pomôcť zodpovedným osobám  pri orientácii v Zákone č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 
v znení noviel z roku 2017 a využití nástrojov a metodických dokumentov, zverejnených na stránkach Úradu pre verejné 
obstarávanie a na stránke elektronického trhoviska, pri príprave a uskutočnení postupov zadávania zákaziek, pri poznaní 
a osvojení si základných postupových krokov v procese verejného obstarávania a povinností verejného obstarávateľa 
vyplývajúcich z týchto procesov.  
 

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

▪ Aké sú základné princípy verejného obstarávania a ako ich uplatniť v postupoch zadávania zákaziek.   
▪ Legislatíva verejného obstarávania, história a prehľad zmien Zákona o verejnom obstarávaní zverejnených na 

internete.  
▪ Práca s web stránkou ÚVO, EKS v postupoch zadávania zákazky – praktické  ukážky na webových stránkach. 
▪ Úprava finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre školy a obce. 
▪ Uplatnenie internej smernice verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek – prezentácia návrhu smernice. 
▪ Uplatnenie príručiek k verejnému obstarávaniu pri realizácii zákaziek z fondov EU. 
▪ Plánovanie postupov zadávania zákaziek - prezentácia návrhu plánu VO, určenie zodpovedných osôb.  
▪ Zmeny v zadávaní zákaziek, na ktoré sa podľa § 1 ods. ods. 2 nevzťahujú  postupy zadávania zákaziek podľa ZVO – 

príklady a metodika UVO. 
▪ Špecifiká príprava podkladov pre postupy zadávania zákaziek v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky - 

praktické  ukážky opisu a špecifikácií PZ, určenia PHZ, testu bežnej dostupnosti a analýzy zákazky. 
▪ Ex - ante kontrola postupu zadávania zákazky. 
▪ Predbežné trhové konzultácie v procese prípravy zadávania zákazky. 
▪ Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní, predchádzanie vzniku konfliktu a riešenie vzniknutého konfliktu záujmov. 
▪ Špecifiká a príklady postupových krokov zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle noviel ZVO. 
▪ Špecifiká a príklady postupových krokov zadávania podlimitnej zákazky s využitím ET v zmysle noviel ZVO a zmien v 

OPET. 
▪ Špecifiká a príklady postupových krokov zadávania podlimitnej zákazky bez využitia ET – alternatívne postupy 

zjednodušujúce zadávanie zákazky v zmysle noviel ZVO. 
▪ Uplatnenie registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní. 
▪ Povinnosti verejného obstarávateľa v rôznych fázach zadávania zákazky a po jej zadaní v zmysle noviel ZVO. 
▪ Dokumentácia z postupov zadávania zákaziek, jej uloženie a archivácia. 
▪ Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Odstúpenie od zmluvy. 
▪ Dohľad a kontrola postupov zadávania zákaziek. 

 

Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou  
a povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných zákaziek po 

novelách Zákona o verejnom obstarávaní. 
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Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady 
 

 

Uzávierka prihlášok: 2. marca 2018 
 

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať 

prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 

z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany 

osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. V prípade neospravedlnenej neúčasti vložné 

nevraciame, máte možnosť poslať náhradníka. Odhlásiť sa môžete najneskôr 1 deň pred konaním podujatia. 

 
 

Citát:  

„Človek, ktorý pracuje len pre peniaze a nie preto, že robí svoju prácu rád, 

 pravdepodobne mnoho peňazí nezíska a ani si v živote príliš neužije. 

 Charles M. Schwab.“ 
 

So srdečným pozvaním,  

 Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice   
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ktorý sa uskutoční dňa 6.3.2018 v Košiciach, SBD II., Bardejovská 3 
 

zašlite do 2.3.2018 na adresu : 

RVC Košice 
Hlavná 68,  040 01  Košice 

alebo faxom, zázn., tel., mailom: 
055/ 684 11 61, rvcke@stonline.sk   M: 0905 883 099, alebo cez www.rvcvychod.sk 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail :  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov :                             
 

 

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 

VS: 0902  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

 
Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou  

a povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných zákaziek po 
novelách Zákona o verejnom obstarávaní. 
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