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Pozývame Vás na odbomý seminár

AKO SA ZMENILI PRAVmLÁ PRI "ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU"
OD 01.01.2019. ZMENY PRI ZVEREJŇOVANÍ SÚHRNNÝCH SPRÁV OD

1.1.2019
v

KOSICE 29.1.2019 9,00-14,00 hod. Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areálvysokoškotských
intemátov Technickej univerzity /. Doprava autobusom číslo:
10 - z Námestia osloboditeľov, 17 - z Námestia maratónu miem
17 - zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke "Stodolova"

LEKTOR: Ing. Dagmar Melotíková, uznávaná dlhoročná odbomíčka pre oblasť verejného obstarávania
Cieľom schválenej novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2019 je zefektívnenie a zjednoduSenie postupov
verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V rámci
zjednoduSenia postupovjednotíivých druhov zákaziek doälo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou. Vzhľadom na to, že cieľom pravidiel pri zákazkách s nfzkou hodnotou nieje ustanovovať podrobný postup
ich zadávania, je na samotnom verejnom obstarávateľovi, akou cestou sa v snahe o dosiahnutie hospodámosti vyberie
a aké priority si pritom nastavf. V súlade s princípom transparentnosti má verejný obstarávateľ v dokumentácii
zachytávať všetky "podstatné" úkony a následne ich uchovať po dobu desiatích rokov od uzavretia zmluvy.
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OBSAH SEMmÁRA:
1. Nové výnimky vo verejnom obstarávaní, kedy nieje povinnosť uplatňovať zákon.
2. Zmeny vo finančných limitoch pri zákazke s nízkou hodnotou.
3. Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely.
4. Čo zverejäovať po novom v profíle verejného obstarávateľa. Od 1.1.2019 sa nebudú súhmné správy

zverejňovaťakovSeobecné dokumenty v Profíle VO/0. Pre všetky typy súhnmých správ vznikol nový
formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v zálozke Oznamovacie povumosti.

5. DoSlo k podstatným zmenám v poviimostiach verejného obstarávateľa podl'a §10 zákona o verejnom
obstarávaní (princfpy verejného obstarávania).

6. Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinností vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá.
7. Nastali nové pravidlá za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazaým uchádzaCom pri

zákazke s nízkou hodnotou.
8. Dodatky vo verejnom obstarávaní podl'a §18 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Na EKS po novele uŽ nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce ani intelektuálne služby.
10. Nové pravidlá pre obstarávanie potravín.
11. Elektronizácia procesov verejného obstarávania.
12. Diskusia.

13. Účastníkom seminára bude mailom zaslaná vzorová smernica o VO aktualizovaná na podmienky
platnéod 1.1.2019

CENA: 50.- .

Pnpočteúčastn&ov3aviaczjednejorganizáciejeúĎastníckypoplatok 45.-  za osobu. V poplafku sú zahmuté aj
náklady naobed, obcershreniea materiálkproblematike seminára. Poplatokje stanovený podľa zákona č.18/
1996 Z.z. o cenách.Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je
potrebné ^reukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplateni účastníckeho poplaťku. V prípade neúčasti sa poplatok
nevracia. Učastnícky poplatokmôže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri
prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

BANKOVÉ SPOJENIE:
UniCredit Bank. nobočka Zvolen- c. ú tu:
IBAN: SK41 -i SWIFT/BIC: UNCRSKBX*.

Symboly: variabilný: 29UH9
konštantný: 0308

PrihIdSku na seminár zašlite e-mailom najneskôr 1 deň pred termfnom konania seminára - možnosť priameho
/ online / prihlásenia z webstránky: www.ipeko.sk, kde si môžete pozrieť všetky aktuálne ponúkané
vzdelávacie aktivity naäej agentúry. V prípade zaslania prihlášky poštouju odošlite najneskôr 3 pracovné dni pred
termínom konania seminára.


