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Č.z.: SÚ/6521/2023/SLOJ                                                                                  V Malackách 9. marca 2023 

 

 

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. 

 

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Informácie o pracovnom mieste 

Rámcová náplň práce 

- komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obstarávania - zákaziek s nízkou hodnotou, 

podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. 

- realizácia procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, zadávanie zákaziek, 

organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v oblasti verejného obstarávania 

- sledovanie legislatívy v oblasti verejného obstarávania 

- zodpovednosť za správne vykonanie verejných obstarávaní 

 

Miesto výkonu práce: Malacky 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok 

s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú  

Termín nástupu: dohodou 

Platové podmienky: 1.600,- Eur brutto/mesiac  

 

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

- pracovná prax a skúsenosti v oblasti verejného obstarávania v trvaní min. 3 roky  

 

Iné kritériá a požiadavky 

- znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť 

európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania, znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti 

Úradu pre verejné obstarávanie, znalosť procesných pravidiel pri realizácii verejného obstarávania 

- dobrá orientácia v právnych predpisoch 
- občianska bezúhonnosť 

- znalosť práce s PC (MS Office, Internet) 

- samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť 

               

Zoznam požadovaných dokladov 

- žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača 

- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

- kópia dokladu o vzdelaní  

  

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 23.03.2023 na adresu: Mesto Malacky, 

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu 

uchádzača (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).  

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                                                                                                                primátor mesta 
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