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Od: KOMOROVÄ HIĽOVSKÄ Iveta <starosta@poproc.sk>
Odoslané: 30 Januára 2020 14:43
Komu: Matrika

Predmet: Fwd: Pravídlá a postupy zadávania zákaziek s nfzkou hodnotou platné od 1.1.2020. /
Lektor: Ing. MelotÍková, Cena 50,-eur/

Prílohy: Verejné obstarávanie. Zákazka s nÍzkou hodnotou ... KE 2.2020 -2.docx
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Ladenka prosím ťa pozri či si ma prihlásila na toto Školenie. Ak nie, tak ma prihlás. Ďakujem

Preposlaná správa - Fonvarded Message
PredmetPravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou platné od 1.1 .2020. / Lektor: hig.

Melotíková, Cena 50,-eur/
Dátum:Wed, 08 Jan 2020 18:54:13 +0100

Od:Ing. Ján Peťko<ipeko(Siipeko.sk>
.l'-'-Ľr

Orgauizácia:IPEKO Zvolen s.r.o.
PrerstarostafSlDoproc.sk Obecysý úŕť^Popf^

Dátum:

*

Čisío záz /itíŕm/. CtS^^y^.
Prajem príjemný deň, "^->*IUs

Prtív^y. ^w^ŕ>

dovoľujem si Vám ponúknuť seminár ^

r r f e_

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NtZKOU HODNOTOU
f_

PLATNE OD 1.1.2020.
ktorý sa uskutoční 20.2.2020 v Košiciach
LEKTOR: Ing. Dagmar Melotíková, uznávaná dlhoročná odbomíčka pre oblasť verejného obstarávania
CENA: 50,-eur
PROGRAM:

1. Nové finančné limity platné od 01.01.2020. Ovplyvňujú hfavne obstarávanie potravín.
2. Zníženie byrokratickej záťaže podnikaterských subjektov/ overovanie dokladov cez prístupné informačné

systémy.
3. Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní.
4. Zodpovedné verejné obstarávanie s ohradom na environmentálne ako aj sociálne aspekty spojené s nákupom.
5. Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.
6. Zavedenie priestupkov
7. Praktické príklady a aplikácia zmien v zákone pri obstarávaní tovarov, siužieb a stavebných prác postupom

zákazka s nízkou hodnotou.

8. Diskusia, odpovede na Vaše konkrétne otázky k tomuto postupu verejného obstarávania.
9. Ako bonus dostanete v elektronickej forme aktualizovanú Smernicu - postup §117 ZVO a aktualizovanú Smernicu

- obstarávanie potravín od 01.01.2020.

Podrobné informácie o seminári, vrátane organizacných pokynov nájdete v prílohe tohto mailu a na
intemetovej stránke www.ipeko.sk, odkial'je možné aj on-line prihlásenie na seminár.

Ing.Ján Peťko
vzdelávacia agentóra IPEKO Zvolen

Ak nesúhlasíte s posielaním e-mailových ponúk na Vašu adresu, kliknite SCUl



Vzdelávacia agentúra: IPEKO Zvolea s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen
Telefón, fax: 045 / 536 4241, mobil: 0907 / 826 174, e-mail: ipekoťalioeko.sk
www.ipeko.sk

Pozývame Vás na odbomý seminár

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍ2KOU HODNOTOU
PLATNÉ OD 01-01-2020

v

KOSICE 20.2.2020 9,00-14,00 hod. Kultúrno-spolocenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoäkolských
intemátov Technickej univerzity /. Doprava autobusom Číslo:
10 - z Námestia osloboditeľov, 17 - z Námestía maratónu mieru
17 - zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke "Stodolova"

LEKTOR: Ing. Dagmar Melotíková, uznávaná dlhoročná odbomíčka pre oblasť verejného obstarávania

Zákonodarcapripravil velTcú novelu zákona overejnomobstarávaní,ktorámalabyťúčinnáod 01.01.2020. Vzhľadom
na situáciu vNárodnej rade SR novela nebude účinná od 01.01.2020 aje predpoklad, že si počká na "novú vládu".
I napriek tejto skutoCuostí sa postupne jednotlivé ustanovcnia zákona o verejnom obstarávaní menia z dôvodu
platnosti aúčinnosti iných zákonov, ktoré sú zavedené do praxe a priamo ovplyvňujú zákon overejnom
obstarávaní:

o Zák. Ď. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii, úCinný od 1.8.2019
o Zák. č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon proti byrokracii účinný od 1.9.2019 a od 1.12.2019

OBSAH SEMINÁRA:
1. Nové finančné limity platné od 01.01.2020. Ovpfyvňujú hlavne obstarávanie potravín.
2. Zníženie byrokratickej záťaže podnikaterských subjektov, overovanie dokladov cez prístupné informačné

systémy.
3. Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní.
4. Zodpovedné verejné obstarávanie s ohradom na environmentálne ako aj sociálne aspekty spojené s nákupom.
5. Zmena zmluvy. rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.
6. Zavedenie priestupkov
7. Praktické príklady a apfikáda zmien v zákone pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebnych prác postupom

zákazka s nízkou hodnotou.

8. Diskusia/ odpovede na Vaše konkrétne otázky k tomuto postupu verejného obstarávania.
9. Ako bonus dostanete v elektronickej forme aktualizovanú Smemicu - postup §117 ZVO a aktuaiizovanu Smernicu

- obstarávanie potravín od 01.01.2020.

otočit .*
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PRIHLÁSKA

M>áprihlásenych:..""..^...'UHA......^^^........ťj.ŕíu.91^
Organizäcia:.........^...rpa^o^..........,,.......................................c.^.....Q.rT?.^.^^
lČO:°°.te.äa....... DIČ: .&?3?^ ...tô3, IČDPH .......... r...............e-mail: ^w^.. <^. ^L^

'^"T"
Záväzne prihlasujeme uvedených zamestaancov na seminár " Pravidlá a postupy zadávania zákaziek s mzkou
hodnotou platné od 1.1.2020 " , ktor^ sa uskutoční dňa 20. 2. 2020 v Košiciach.

/

ÚČastnícky poplatok50.- zal účastníka / pri účasti 3 a viac osôb z jednej organizácie 45.-   za osobu / uhradíme:
1. Bankovým prevoá^ 2. V hotovosti pri prezentácii / hodiace sa podčiarknite /
T

Om^ OQQf /.%0(/Pri platbe bankovým prevodom vyplňte Vaše číslo účtu alebo IBAN :

%äo.i^o Obecný úrad PoDrqč /}teObec POPROÉ
i/yy\Dňa úsek pbecného

škäskiT^-'^



podpis

2-

CENA: 50.- .
Pripočteúčastníkov3 aviaczjednej organizáciejeúčastníckypoplatok 45.-  za osobu. V poplatku sú zahmuté aj
náklady na obed, občerstvenie a materiál kproblematike seminára. Poplatokjestanovený podľa zákona č.18,
1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je
potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplaťku. V prípade neúčasti sa poplatok
nevracia. UČastaícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri
prezentácň. Agentúra nic je platcom DPH.

/

BANKOVÉ SPOJENDE:
UniCredit Banlí- nobočlca Zvolen. C- riňtii:
IBAN: SK41 SWIFT/BIC: UNCRSKBXŕ

Symboly: variabilný: 2UU2ZU
konštantný: 0308

Prihlásku na seminár zašlite e-mailom najneskôr 1 deň pred termínom konania seminára - možnosť priameho
/ online / prihlásenia z webstránky: www.ipeko.sk , kde si môžete pozrieť vsetky aktuálne ponúkané
vzdeiávacie aktiviíy našej agentúry. V prípade zaslania prihláäky poštouju odošlite najneskôr 3 pracovné dni pred
termínom konania seminára.



1 Daňový doklad Faktúra císlo: 39/200220

Dodávateľ;
Vystavená dňa: 20.02.2020

IPEKO Zvolen s.r.o.

Jazmínová 3273 /16 Splatná dňa: 06.03.2020

r_

96007 Zvolen Spôsob úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ:

V,

IČO: 47405279 ObecPoproč
Školská2

DIČ: 2023888240
04424 Poproč

Bankové spojeaie: UniCreditBank pobočka Zvolen

Čísloúčtu: 1230450001/1111

IBAN: SK4111H0000001230450001 100:324639

SWIFT/BIC: UNCRSKBX DIČ:2020746189

Dodací list: IČDPH:

Bankové spojenie:Vysklad. dňa: sp. dopravy:
v_

Císlo účtu:
Miesto určenia:

Označenie dodávky: MnoŽstvo: I Jed. cena:50.-eur

Fakŕurujeme Vám účastnícky poplatok vo výške 50.-eur (slovom: Päťdesiat eur ) za účasť jedného
Vasho zamestnanca na seminári "Pravidlá a postupy zadávania zákaziek s mzkou hodnotou plataé
od 1.1.2020,,, ktorýsakonal dňa 20.2.2020 vKošicÍach.

V

NEPLATTE! Poplatok už bol uhradený bankovým prevodom.
EPEKO Zvei^ s.r.o.
Jazmínová 3a7:Vl6

960 07 Zvo'en
t^O /T .íOľ; '~f".-ľ''.1

J
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Ing. Ján PETKO
konateľ spoločnosti

Upozornenie: Dodávateľ me je platcom DPH!


