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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCIACH A ŠKOLÁCH PO POSLEDNEJ NOVELE.

Cierová skupina: zamestnanci obcía škôi na úseku verejného obstarávania, starostovia, riaditelia, kontrolóri

aerom seminára je informovať účastnikov o posledných novelách zákona o verejnom obstarávaní, oboznámiť účastnfkov s
povinnosťami a dokumentáciou pri realizácu postupov podFa § 9 ods. 9 ZVO, podlimitných zákaziek v EKS a mimo EKS,
ukázať ako postupovať pri obstarávaní energií, lyžiarskych výcvikov, výletov žiakov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPIATOK:

Dátum konania: 10. december 2015, štvrtok pre členov RVC KE: 18,-   /úČastník
Miesto konania: Košice, SBDIL, pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Bardejovská 3, žasadačka na 1. poschodí č. účtu: 1274035053/0200
Lektora: Ing. DuŠan Mihok IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SWIFT(BIC) kód banky: SUBASKBX

VS:1012

PROGRAM SEMINÁRA:

novela zákona o verejnom obstarávaní- zmeny limitov pri obstarávanfv EKS, funkčné zmeny v EKS, nové.

ustanovenie Koncový užívateFvýhod, zmeny v komunikádi pri verejnom obstarávanf,
prfprava Opisu predmetu zákazky v EKS a mimo EKS,
ako uróiť a zdokladovať predpokladanú hodnotu zákazky,
test bežnej dostupnosti zákazky,.

kontrola a hodnotenie plnenia zmluvnych podmienok zo strany dodávateFa.

ako podklad pre referende a reldamáctu.
ako vyhotoviť referencie v EKSa v IS ÚVO,.

r :MT

čo, kedy a ako zverejňovať v súhmných správ za zákazky zadávané v EKS
a podFa &9 ods. 9 ZVO, .'^

prlpadové štúdie obstarávania - elektridcá energia/ plyn, tyiiarsky výcvik.>

Vo vloínom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie. lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávlerka prihlášok: 7. december 2015

Prihlasovať sa môžete mailom, telefónicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto ponránka stúžl ako účtovný doklad. Identlfikačné údaje ÄVC Košice: IČO 31268650, Dlč 2021412756
Pozvánka obsahuje vSetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z úäu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC KoŠice nie je platcom DPH.

Cftát:

"Nie to, cb nevŕeme, násprivádza doproblémov. ale to. o čom sa klamlivo domnievame, že vieme. "

Mark Twain

So srdečným pozvaním,
Ing. ĽubomÍra BoroSová, RVC Košice

RVC Košice Je členom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVC Koike, Hlavná 68.040 01 Koiice
Infbmiáde o vzdelävanf samospróvy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, č.ú.: 1274035053/0200


