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Vás srdečne pozýva do Nitry 
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Aktuálne o verejnom obstarávaní   

 

 

 

Lektor: 
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expertka na verejné obstarávanie  

 

 

 

 

 

 

Miesto konania: 

Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra 
 

 

 
Dátum konania: 

10.10.2019 
 

 V čase od  9 – 14:30 hod. 

 /prezentácia od 8:30 – 9:00 hod./ 

 



Cieľom seminára je: 

Pozdvihnutie  vedomostí na vyššiu úroveň čiže oboznámiť účastníkov seminára 

s aktuálnymi  zmenami v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.    
 

Program:  
 

Čo nové nás čaká a neminie 

Povinná elektronická fakturácia  

Majetkovo prepojené osoby 

Zelené VO 

Podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou 

Finančné limity a lehoty vo verejnom obstarávaní 

Preukazovanie a určenie splnenia podmienok  

Výzva na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ich štruktúra a obsah vrátane 

návrhu zmluvy 

Podmienky účasti, možnosti a spôsoby ich určenia a ich vyhodnotenie  

Kritériá hodnotenia ponúk 

Informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy a voči úradu a uchádzačom 

Osobitné podmienky zmluvy 

Revízne postupy 

Princíp transparentnosti v procesoch verejného obstarávania 

Zníženie administratívnej záťaže  

Inštitúty vo verejnom obstarávaní  

Diskusia, praktické rady a odporúčania  
 

Účastnícky poplatok na osobu je 70,- EUR zahŕňa školné, pracovný materiál v elektronickej 

podobe, občerstvenie a obed. Nestornovaním záväznej prihlášky si organizátor vyhradzuje právo 

vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške. 
 

Kontakt: 
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. ,  Petzwalova 30, P.O.Box  33, 949 11 Nitra,  

IČO: 44618735 , DIČ: 2022781926, Nie sme platcami DPH na Slovensku.  

Tel.: 0907 522 699 e-mail: seminar@svo.sk, www.svo.sk 

Bankové spojenie: Tatrabanka č. účtu 2620148945/1100,  variabilný symbol  102019 

IBAN:  SK83 1100 0000 0026 2014 8945 , BIC ( SWIFT ) TATRSKBX  
 

Pre uľahčenie prihlasovania sa na semináre sme pre vás pripravili elektronické prihlasovanie. 

Prihlásiť sa je možne vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý je vytvorený v google 

formulároch. Stačí nakopírovať odkaz do webového prehliadača.  

https://goo.gl/forms/bVZvPAIy3rVh7HDn1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/bVZvPAIy3rVh7HDn1


Záväzná prihláška 
Aktuálne o verejnom obstarávaní  

10.10.2019 

 

 

Meno a priezvisko, titul ....................................................................................................... 
 

Telefón ,fax.....................................................email...........................................................  
 

Názov a adresa zamestnávateľa............................................................................................. 
 

......................................................................................................................................... 
 

Účastnícky poplatok 70,- EUR,  IBAN:  SK83 1100 0000 0026 2014 8945  symbol 102019 

Súhlasím so spracovaním uvedených údajov ktoré sú použité našou spoločnosťou výlučne na 

administratívu a  fakturáciu                                                                                                 ÁNO / NIE 

Súhlasím so zasielaním ďalších informácií.                                                                        ÁNO / NIE 

*účet z ktorého budú peniaze posielané 
 

Na ťarchu účtu *................................................................................................................................... 

 
IČO .....................................DIČ..............................................IČ DPH................................................. 

 
 

V..................................... Dňa ................... 
Podpis a pečiatka 


