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Členským organizáciám ZOVP SR,
zamestnancom samosprávy
V Myjave, 15. 5. 2011

Celoslovenská rada ZOVP SR Vás pozýva na seminár

Verejné obstarávanie po novele zákona
31. 5. 2011 (utorok), Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Prednášajúca: Ing. Daniela Kotrecová, lektor Úradu pre verejné obstarávanie, Nitra
Okruhy tém seminára:
•
definícia verejného obstarávateľa
•
úprava limitných hodnôt pre nadlimitné, podlimitné, podprahové zákazky a zákazky
s nízkou hodnotou
•
mimoriadne nízke ponuky
•
zmeny pri užšej súťaži
•
zvýšenie administratívy a povinností voči ÚVO a zvýšenie transparentnosti na
základe rozšírenej povinnosti zverejňovaných dokumentov
•
prioritné a neprioritné služby
•
podmienky oznámenia pre účasť v súťaži
•
predĺženie procesu obstarávania
•
povinnosť zavedenia elektronických aukcií pri nadlimitných a podlimitných zákazkách,
elektronické verejné obstarávanie
•
lehota na predkladanie ponúk
•
zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou
•
získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní (predpoklady, prihlášky)
•
školenie z elektronického verejného obstarávania, elektronická aukcia
•
praktický príklad postupu obstarávania pre zvolenú metódu verejného obstarávania,
najčastejšie pochybenia vyplývajúce z námietok uchádzačov a rozhodnutí ÚVO.
Seminár je určený riaditeľom organizácií, pracovníkom zabezpečujúcim proces
verejného obstarávania i uchádzačom v procese verejného obstarávania.
Časový plán:
930-1000 Prezentácia
1000-1230 I. časť bloku prednášok
1230-1330 obed
1330-1500 II. časť bloku prednášok
1500-1600 Diskusia
Záväznú prihlášku doručte na adresu výkonného sekretariátu do 27. 5. 2011!
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Združenie organizáciií verejných prác SR
Ivan Vaclavek; 26. 3. 2008

Organizačné pokyny:
Vložné na seminár pre členské organizácie ZOVP SR je vo výške 20 EUR, pre
nečlenské organizácie vo výške 30 EUR na osobu. ZOVP SR nie je platcom DPH.
Vložné je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: 11488726/0900 (ako variabilný
symbol uveďte IČO organizácie), alebo v hotovosti pri prezentácii. Vložné bankovým prevodom
vydokladujte pri prezentácii!

Ing. Ján Lehotay
sekretariát ZOVP SR

....................................................................................................................................
Návratka
Organizácia: .......................................................................................................................

Mená účastníkov: .................................................................................................................

..........................
Pečiatka, podpis

Poznámka: na seminár je možné prihlásiť sa i elektronicky na stránke: www.zovp.sk

