
PONUKA PRÁCE 

Pracovná pozícia:    Referent – Oddelenie verejného obstarávania 

Miesto výkonu práce:  Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17  

     Bratislava 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

Na referáte verejného obstarávania komplexne zabezpečujete práce najmä: 

 

- Podľa usmernenia nadriadeného zabezpečujete problematiku VO zhromažďovaním 

podkladov, doplnením týchto podkladov, vyžiadaním podkladov od nižších 

organizačných zložiek a následne komplexne vypracovávate celú dokumentáciu 

súvisiacu s obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác, vrátane vyhlásenia el. 

aukcie a zodpovedáte za jej súlad so Zákonom o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov, ako aj v súlade s internými predpismi a smernicami. 

 

- Usmerňujete závody a správy v oblasti vyžiadania podkladov týkajúcich sa VO, 

spolupracujete a overujete podklady z nižších org. zložiek. 

 

- Overujete dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác 

za príslušný OZ, jednotlivé správy a závody 

 

- Zverejňovanie už zrealizovaných zákaziek v informačnom systéme pre verejné 

obstarávanie ActiveProcurement od spol. LOMTEC.com, podľa podkladov získaných 

od zamestnancov. 

 

- Vypracovanie mesačnej evidencie nákupov na objednávky okrem RD a cez pokladňu 

s hodnotou nižšou ako 3 000,-€ bez DPH. 

 

- Vypracovanie referencií na dodávateľské spoločnosti, s ktorými SVP, š.p. uzatvorilo 

rámcové dohody po dobu ich platnosti v spolupráci s oddelením VO. 

 

- Realizácia zákaziek prostredníctvom elektronického kontraktačného systému pre 

nákup bežne dostupných tovarov v spolupráci s oddelením VO. 

 



- Kooperácia pri predajných elektronických aukciách na predaj štrkopieskov v 

spolupráci s oddelením VO. 

 

- Spolupráca pri vypracovaní mesačnej tabuľky zákaziek realizovaných cez EKS pre 

podnikové riaditeľstvo na základe 

 

 

Nástupná mzda:     980 € (v závislosti od praxe) 

Predpokladaný termín nástupu do práce:  01.01.2019 

Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok, 

možnosť predĺženia 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské II. Stupeň, úplne stredné 

s maturitou (ekonomické, právnické zameranie) 

Požadovaná odborná prax:   min. 1 rok praxe vo VO 

Ďalšie požiadavky:                                      samostatnosť, spoľahlivosť, tímová práca,  

      precíznosť, trpezlivosť komunikatívnosť,  

       

Benefity:     - 5 dní dovolenky navyše 

- Kvartálne osobné ohodnotenie 

- Dlhodobo stabilná pozícia 

- Profesionálny rast 

- Jubilantské odmeny za odpracované roky 

- Stravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3€  

   zamestnávateľom 

 

Informácie pre uchádzača: 

Záujemcov o uvedenú pracovnú pozíciu žiadame, aby ako prvý krok zaslali svoje CV na mail: 

daniel.kiss@svp.sk 

 

Uchádzačov spĺňajúcich požiadavky na pracovnú pozíciu budeme telefonicky kontaktovať za 

účelom dohodnutia si osobného pohovoru. 

mailto:daniel.kiss@svp.sk

