Operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

POZVÁNKA
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v
Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie:

„Staňte sa odborníkmi na verejné obstarávanie“
Termín a miesto konania:
12. decembra 2018 (streda) o 9:00 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Lektor: Mgr. Branislav Hudec
(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Centrálny koordinačný orgán)
Program:
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15

Registrácia účastníkov
Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF ŽSK
Prezentácia kontaktného bodu INTERREG V-A PL-SK

9:15 – 10:40





Úvod do verejného obstarávania: nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou –
finančné limity
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Prípravné trhové konzultácie a rozdelenie zákaziek na časti
Podmienky účasti (osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická alebo odborná
spôsobilosť)
Opis predmetu zákazky a zábezpeka
Prestávka


10:40 – 10:50
10:50 – 12:00
 Kritéria na vyhodnotenie ponúk s dôrazom na iné kritériá ako najnižšia cena
 Vyhodnocovanie ponúk (žiadosti o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, žiadosti
o vysvetlenie ponuky, vylúčenie uchádzača, uzavretie zmluvy)
 Zákazky s nízkou hodnotou s dôrazom na osobitné pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
financovaných z fondov EÚ
 Zákazky s využitím elektronického trhoviska
12:00 – 12:30
Obed
12:30 – 13:50
 Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 Nadlimitný postup zadávania zákaziek (od verejnej súťaže po súťažný dialóg)
Oznámenie o vyhlásení VO, súťažné podklady, mimoriadne nízka ponuka
 Zmeny zmluvy (dodatky)
13:50 – 14:00
Prestávka
14:00 – 15:00
 Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní: nové výnimky, vyššie finančné limity, zjednodušenie
podlimitných zákaziek, úprava kontroly nadlimitných eurofondových zákaziek
 Revízne postupy a dohľad nad verejným obstarávaním
15:00 – 15:30
Diskusia

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára v
termíne do 7.12.2018, 12:00 hod. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.
Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie a obed.
Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.:+421 41 5032 kl.159, kl.418, kl.302E-mail: ipc@zilinskazupa.sk

