
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava                                                                                                                                                                                            
h ľ a d á  do oddelenia štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 
 
Samostatný odborný referent verejného obstarávania 
 
Miesto práce: 

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava 
 
Platové podmienky:  

v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
Náplň práce:  

• pred príprava a plánovanie verejného obstarávania  
• príprava zadávania jednotlivých zákaziek  
• realizácia celého procesu verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č.  

25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  
• vyhotovenie potrebnej dokumentácie z procesu celého postupu VO  
• elektronické trhovisko lIEKSIl príprava, zadanie a vyhodnotenie zákazky,  

administrácia  
• spolupráca na príprave dokumentácie na granty a žiadosti o nenávratný finančný  

príspevok  
• spolupráca s právnym oddelením pri vypracovaní Zmlúv o dielo s vybratým  

dodávatel'om - vedenie registratúry zmlúv  
• príprava podkladov k vedeniu kvartálnej registratúry a reportov malých zákaziek  
• podl'a § 9 ods. 9 verejného obstarávania za účely zverejňovania ÚVO za daný rok  
• vedenie registratúry a archivácií zákaziek VO daného roku  
• komunikácia s uchádzačmi  
• administratívnej práce v útvare štrukturálnych fondov a VO  

 
Druh pracovného pomeru: 
 plný úväzok 
 

Minimálne požadované vzdelanie 
stredoškolské všeobecné vzdelanie s maturitou 
 

Požadovaná prax: 
minimálne 2 roky /znalosť problematiky verejného obstarávania  

 
Ďalšie   požiadavky: 

znalosť práce s PC {MS WORD, EXCEL}, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci,  
záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe, spoľahlivosť, flexibilitu,  
znalosť problematiky verejného obstarávania je výhodou,  
bezúhonnosť.  

 
Predpokladaný termín nástupu: 

máj 2016 / dohodou 
                     
Žiadosti na zaradenie do výberového konania spolu so životopisom a  súhlasom uchádzača so spracovaním svojich 
osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov      
zaslať  do 30.apríla 2016  na adresu: 
 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,  
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3   
alebo  personalne@banm.sk   
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní 
ďakujeme za prejavený záujem. 
 


