SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽRK
SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár

AKTUÁLNE OTÁZKY
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(Zákon č. 343/2015 Z. z.)

20. jún 2017 - utorok
9.30 hod. cca do 16.00 hod., prezentácia od 9.00 hod.
miesto: Žilina, Hálkova 31, zasadačka SOPK
PROGRAM (9,30 – 16,00 hod.):
PODPORA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA:
 Podpora malých a stredných podnikateľov a regionálnych dodávateľov formou delenia zákazky na časti
a možnosti uzatvárania viacerých zmlúv.
 Mechanizmus priamych platieb subdodávateľom.
 Posilnenie sociálnych a environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.
 Zníženie zábezpeky a kaucie vo vzťahu k revíznym postupom.
 Možnosť predkladania ponúk vo forme elektronických katalógov.
 Inovatívne partnerstvo – nový postup zadávania zákaziek určený na obstarávanie inovatívnych zákaziek,
ktoré nie sú dostupné na trhu.
 Mechanizmus povinnej realizácie zákazky priamo úspešným uchádzačom.
PODPORA ČERPANIA EUROFONDOV:
 Možnosť „ex ante“ posúdenia dokumentov všetkých nadlimitných zákaziek financovaných z európskych
fondov.
 Povinná kontrola úradom všetkých nadlimitných zákaziek financovaných z európskych fondov pred
uzavretím zmluvy.
 Kontrolné výstupy preskúmateľné druhostupňovým správnym orgánom radou úradu.
 Jednotná metodológia a vzorové dokumenty ako nástroj eliminácie možných porušení zákona.
ZRÝCHLENIE, ZEFEKTÍVNENIE A DEBYROKRATIZÁCIA procesu verejného obstarávania: cieľový stav plná
elektronizácia postupov a všetkých procesných fáz. Kratšia lehota na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK – opúšťanie „koncepcie najnižšej ceny“ a využívanie kvalitatívnych kritérií
pre hodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
ČASOVÝ RÁMEC PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – zákonom stanovené minimálne lehoty na predkladanie
ponúk a žiadostí o účasť kopírujú lehoty definované v Smerniciach.
NOVÁ KONCEPCIA DODATKOV ZMLÚV, rámcových dohôd a koncesných zmlúv v prípade objektívnej potreby bez
povinnosti odsúhlasenia Radou ÚVO a Odkladná lehota na uzavretie zmluvy.
NOVÉ FINANČNÉ LIMITY PRE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU, zvýšenie finančných limitov stanovených pre
zákazky s nízkou hodnotou, účinnosť novely Zákona č. 343/2015 Z. z. od 1.6.2017.
DISKUSIA, INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Odborný garant: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, Eurokonzult, s.r.o.

Organizačný garant: SOPK Žilina, už 24 rokov pôsobí v oblasti poradenstva.
KONTAKT:
Branislav Čulák, Róbert Vydra, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041-7235 101,-102; F: 041-7235 653; E: viator@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce:
Základný:

30,- EUR+DPH (36,- EUR s DPH)/osoba
50,- EUR+DPH (60,- EUR s DPH)/osoba

V cene sú zahrnuté náklady organizátora školenia, lektor, občerstvenie. Pri úhrade účastníckeho poplatku
prevodom daňový doklad – faktúru zašleme poštou. Poplatok bude možné uhradiť tiež na mieste v
hotovosti v deň konania seminára. Účastnícky poplatok sa nevracia, pošlite prosím náhradníka.
Registrácia Vašej účasti na seminári bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej prihlášky e-mailom,
faxom. Uzávierka prihlášok je 16.6.2017. Pozor, obmedzený počet miest na seminári! V prípade väčšieho
počtu účastníkov rozhoduje termín obdržania prihlášky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA - NÁVRATKA
AKTUÁLNE OTÁZKY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
20. jún 2017, SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Firma: .........................................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................................

IČO: .......................................................................... T.: .............................................................................

Mobil: ..................................................................

E.: .............................................................................

Účastník: (meno, pozícia)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. EUR prevodom na účet
SOPK v Tatra banke, a. s., č. ú. SK 14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX, VS:200617. Poplatok
bude možné uhradiť tiež na mieste v hotovosti v deň konania seminára.

Dátum: ................................................

