POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................
uhradili z nášho účtu: (číslo).............................
čiastku ..................... € pre (počet).................


„Je dobre byť odvážny,
no zavše je oveľa múdrejšie byť zbabelý.“
Pam Brown

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
................................, VS ..................................

VEĽKÉ ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Lektor:
Ing. Terézia Nagyová

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
je členom

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na

legislatívno-informačný seminár

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

www.avs-rvc.sk
V ............................ dňa ......................... 2019
Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434
DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

www.rvcmartin.sk

VEĽKÉ ZMENY
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Martin
Veľká zasadačka MsÚ Martin

30. apríl 2019

VEĽKÉ ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PROGRAM

Dňom 1.01.2019 nastala zatiaľ najväčšia zmena zákona
o verejnom obstarávaní, a ktorá má priniesť nie len
zeefektívnenie, ale aj zjednodušenie procesov verejného
obstarávania. Touto novelou sa nielen zvyšujú finančné
limity vo verejnom obstarávaní, ale zároveň sa skracujú
lehoty pre zadávanie zákaziek, zjednodušuje sa nie len
samotný proces zadávania zákaziek, ale aj postup pri
revíznych postupoch. Pribudli nám výnimky, na ktoré sa
nevzťahuje aplikácia zákona o verejnom obstarávaní, ale
pribudla nám k ním zverejňovacia povinnosť. Zmenil sa
postup vyhotovovania referencii a množstvo ďalších
zmien, ktoré si podrobne vysvetlíme a preberieme:
 aké sú nové finančné limity pre zadávanie zákaziek
 prečo je potrebné verejné obstarávanie plánovať
 aké nové výnimiek z aplikácie zadávania zákaziek
nám pribudli a aké zverejňovacie povinnosti sa na
ne vzťahujú
 ako sa zmenili pravidlá na vystavovanie referencií,
 ako sa zmenilo vyžadovanie zábezpeky vo väzbe na
lehotu viazanosti ponúk
 jednoobálkové predkladanie ponúk opäť aj
v nadlimite
 zrýchlenie
vyhodnocovania
ponúk
„superreverzom“
 zmeny pri uzatvorení zmluvy a možnosť
vyžadovania dokladov pri poskytnutí súčinnosti
 veľké zmeny pri dynamických nákupných
systémoch
 nové lehoty archivácie dokumentácie z procesu
verejného obstarávania
 vyprecízovaný postup zadávania podlimitných
zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami
 veľké zmeny v revíznych postupoch, sankciách,
kauciách a zavedenie priestupkovej zodpovednosti.
 a ešte ďalšie veľké zmeny v súvislosti s veľkou
novelou zákona o verejnom obstarávaní a to všetko
pri plnej elektronizácii verejného obstarávania.

Lektor: Ing. Terézia NAGYOVÁ

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:
30. apríl 2019

VEĽKÉ ZMENY

830 -900 hod – prezentácia

Začiatok:
Miesto konania:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na legislatívno-informačný seminár

Veľká zasadačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok:

ktorý sa uskutoční dňa
30. apríla 2019

23. apríl 2019

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa
naplnenia kapacity.

Poplatok:
člen RVC Martin
nečlen RVC

VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,

bez poplatku
35,00€/účastník

Obec /mesto/organizácia:
...............................................................................

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Počet účastníkov: ................................................

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená
pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku
a má platnosť faktúry.

člen RVC:

Poplatok uhrádzajte :
bankovým prevodom na účet RVC Martin:

SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
VS: 20190430 ŠS: IČO organizácie
do 23. apríla 2019

IČO:

DIČ:
áno

nie

E-mail: ________________________________
Tel.: _________________________________
V _________________ dňa _______________
podpis

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)
Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame.

Tešíme sa na spoločné stretnutie .
Martin, 19. február 2019

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

Záväznú prihlášku do 23. 4. 2019 môžete
poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo
potvrdiť telefonicky:
043/41 329 58, 043/43 036 10
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE
VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1
036 01 Martin
alebo priamo na www.rvcmartin.sk

