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Vás pozýva na seminár
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CÍefová skupina: zamestnanci obo' a škôl, ktorf obstarávajú tovary a sluŽby, vedúci zamestnanc;, vedúce Školských jedálnf,
starostovia obcí, riaditeiia škôl a iných RO zriadenych obcami

ORGAN12AČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 23. september 2014/utorok pre eienov RVC KE: 18,-   /účastnfk
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre neČlenov RVC KE: 33,-  /úcastník

Zasadačka, 1. poschodie c. účtu:1274035053/0200
Lektor: Ing. Dusan Mihok IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:2309

PROGRAM SEMINÁRA: .jť ~-Í-,

ŕ^
1. Urcenie predpokladanej hodnoty zákazky ' 1 > m

ť' ;.'.íf. .:t..5
2. Prfpadové šlúdie (ďatej "PŠ") pri verejnom obstarävaní postupmi podľa 5 ods. 9 ZVO: a ^

^
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v'1.* ^p^--.^ !*PŠ obstarávania tovarov priamym zadaním jednému dodávatetovi, ^ >w*
t

'Biŕnic

PŠ obstarávania tovarov výberom dodávateFa z ponúk uverejnenych na intemete,
PŠ obstarávanie tovarov výberom dodávateťa z katalógových ponúk,
PŠ obstarávania potravfn výberom dodávatefa na zäklade výzvy na predkladanie ponúk zaslanej minimálne trom
uchádzačom,
PŠ s použitím rámcovej dohody pre obstarávanitovarov,
PŠ obstarávania zákaziek na stavebné práce.

3. Súhmná Stvrfročná správa o zákazkách nad 1.000  postupom podfa § 9,ods. 9 a jej zverejnenie v Profile VO.

Poui.: Prípadová Stúdia obsahuje praktickú ukážku celého postupu verejného obstaravania zákazky - určenie PHZ,
vhodného postupu verejného obstarávania, podmienok účasti, výberavých kritérií, návrhu výzvy, formuláru ponuky,
zmluvných a obchodných podmienok, vyhodnotenie ponúk, aznámenie vysledku, skompletavanie dokumentácie
z verejného obstarávania a jej uloženie do archfvu.

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
-_"ť '.?-^

Uzávterlíap i^Sél^ 'p̂ l'ää.
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Prihlasovať sa môžete www.rvcwchod.sk , mailom. telefonicky, atebo faxom. Platby vložného odporóčame reaJizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako úétovný doMad. Identffikaíflé údaje RVC Košice: IČO 31268650, DlC 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 zneni neskorších predpisov. RVC Košice nieje platcom DPH.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie Je moíné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

dlát:

"Akčhceš byťmúdrym. naučsa rozumne spytovaf^ pozome pocúvať, pokojne odpovedať,
a keďnemáS čopovedať, prestaň kovoríť.

Johann Kaspar Lavater

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC KoSice

RVC KoSice je čtenom Asodácie vzdelávanla samosprävy. RVCKošk:e,Hlavná68,04001 Košlce
Irrformácie o vzdelávanf samosprávy: wvm" '"'*. Trvc.sk IČO: 31268650, DtČ: 2021412756, Č.Ú.: U7403S053/0200


