
 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ponúka voľné pracovné miesto: samostatný 

odborný referent verejného obstarávania 

Miesto výkonu práce: Bratislava, Židovská 1 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 plánovanie obstarávania pre celú organizáciu 

 príprava výzvy, súťažných podkladov a ostatných dokumentov v rámci zvoleného 
postupu obstarávania 

 spracovanie výsledkov súťaží podľa platných interných smerníc 

 komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obstarávania - zákaziek s 
nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

 sledovanie legislatívy v danej oblasti 

 vytváranie a aktualizácia interných predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním 
v spolupráci s firemným právnikom 

 zodpovednosť za správne vykonanie verejných obstarávaní 

 poskytovanie informácií záujemcom 

 aktívna komunikácia s odbornými útvarmi organizácie tak, aby bol obstaraný predmet 
zákazky čo najpresnejšie podľa požiadaviek útvaru a v súlade s legislatívou SR 

 administrácia celého procesu verejného obstarávania zákaziek 

 správa profilu BKIS na ÚVO (Úrad verejného obstarávania) 

 vypracovanie všetkých povinných hlásení pre ÚVO 

 štatistiky a prehľady realizovaných zákaziek pre zamestnávateľa a zriaďovateľa 
  
 Požiadavky na vzdelanie a iné odborné znalosti: 

 stredoškolské s maturitou 
 vysokoškolské vzdelanie 
 Znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, zákona č. 343/2015 Z. z 
 znalosť procesných pravidiel pri realizácii verejného obstarávania. 

 znalosti rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie 
  
Predpoklady:  

 precíznosť 

 spolupráca v kolektíve 

 schopnosť riešiť problémy 

 znalosť balíka MS Office 

 Znalosť EKS (Elektronického kontraktačného systému) 

 Znalosť iných elektronických systémov obstarávania 

Prax: 2 roky praxe v oblasti verejného obstarávania 

Ponúkaný plat: 
962,50 EUR  plus osobný príplatok v závislosti od dosiahnutého vzdelania,  odborných 
znalostí a pracovných skúseností    
 
Benefity: 

 Pružný pracovný čas 
 Zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 
 Príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc 
 Vstup na kultúrne podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným 

strediskom 



 
Termín osobného stretnutia:  
Dohodou  
 
Termín nástupu: 
Dohodou 

 
Poznámka: 
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme pozvať kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá 
 
Štrukturovaný životopis zasielajte na adresu: j.kubovicova@bkis.sk 

  
V prípade zaslania životopisu:  
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom 
profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, IČO: 30794544, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných 
pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, 
videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, 
že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený 
na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 
  

 


