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Vás pozýva na seminár

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCIACH A ŠKOIÁCH PO 18.4.2016

Cieľová skupina: zamestnanci obcf a Škôl na úseku verejného obstarávania, starostovia, riaditelia, kontrolóri

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚÍASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 7. aprfl 2016 / Stvrtok pre Členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3 pre nečienov RVC KE: 33,-  / úíastník

Zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: Ing. DuŠan Mihok SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezenda: od 8.30 h, zaäatok: 9.00 h VS: 0704
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PROGRAM SEMINÁRA:
s

1. nový zákon o VO s uplatnenfm postupov v podmienkach obcí a skôl
Výnimky zo zálcona.

/

Postupy do 1000 .

Zákazky s nízkou hodnotou.

Zadávanie podlimitných zákariek cez EKS
Zadávanie podlimftných zákariek na bežne dostupné tovary, sluíby a stavebné prace
Zadávanie podlimitných zákaziek na nie bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce

2. revízne postupv
3. sankde

4. pavinnosti verejného obstaravateľa v súvislosti o zadávaním zákaziek
5. dokumentádakjednotlhfýmpostupom

Vo vložnom Je zahmuté: poplatok za seminár. občerstvenie, iektor, prenájom priestorov, organizačné náktady

Uiávierka prihlášok: 4. apríl 2016

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vloíného odporúčame reatizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Koiice.

Táto pozvánka slúíi ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s prljmovým pokladniíným dokladom, resp. výpísom

.F

z úítu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky popiatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

CStát:

"Poznaníe má liečívú schopnosť. KeďniekomupomáííaSkhIbšiemupochopeníuživota,
pomáhaS mu íym k lepsiemv životu í živobytíu. UečiS ho. "

Indiánske príslovie

So srdeéným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Borošová/ RVC Košice
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