Praktična delavnica

JAVNO NAROČANJE za ponudnike - praktični nasveti
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in
ustvarja številne poslovne priložnosti.
Statistični podatki kažejo, da znaša obseg javnih naročil že preko 10 % BDP in še vedno raste.
Od tega je kar četrtina, upoštevajoč skupne pogodbene vrednosti, takšnih, ki niso bili javno
objavljeni. Postopke javnih naročil izvaja preko 2000 slovenskih javnih naročnikov.
Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne
poslovne priložnosti. Vendar pa zahteve za vstop na trg javnih naročil za potencialne
ponudnike pogosto predstavljajo velik izziv zaradi pomanjkanja izkušenj, strokovnega znanja
in časa.
Namen te praktične delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo
postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in trike, ki jih mora poznati vsak
ponudnik. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega
posla, pač pa zamujene številne priložnosti. Poleg tega lahko morebitne napake v ponudbeni
fazi predstavljajo tudi kršitve z dolgotrajnimi posledicami.

Izkoristite poslovne
priložnosti, ki vam jih
ponuja trg javnih naročil
Analiza primerov iz
prakse
Pasti javnega naročanja

Na praktični delavnici bosta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil
razkrili praktične nasvete za:
• pripravo dopustne ponudbe,
• izognitev pastem javnega naročanja in
• rokovanje z javnimi pogodbami.

Vabljeni:

• vsi, ki imate željo vstopiti na trg javnih naročil, a ne veste kje in kako začeti,
• vsi, ki imate idejo, kako izboljšati storitve javnega sektorja ali mu ponuditi boljše,
• vsi zadolženi za spremljanje javnih naročil, pripravo in oddajo ponudb v postopkih javnega

naročanja,

• vsi, katerih ponudba je že bila (neutemeljeno) zavrnjena ter
• vsi, ki vas zanimajo trendi (elektronskega) javnega naročanja ali želite zgolj obnoviti

znanje s področja javno-naročniške zakonodaje.

Predavateljici bosta na delavnici združili svoje teoretično znanje z bogatimi praktičnimi
izkušnjami. Z uporabo interaktivnih metod bosta na praktičnih primerih predstavili potek
postopka oddaje javnega naročila od njegove uvedbe do izvedbe. Posebna pozornost bo
namenjena vprašanjem izkazovanja izpolnjevanja pogojev (obvezni in fakultativni pogoji,
dokazila, ESPD obrazec), oddaji skupne ponudbe in nastopanju s podizvajalci, uveljavljanju
pravnega varstva in dopustnosti spreminjanja »javnih« pogodb.
Ta delavnica je primerna za začetnike in izkušene ponudnike, ki potrebujejo koristne nasvete.
Slednji lahko konkretna vprašanja ali druge aktualne teme, o katerih želijo razpravljati,
sporočijo predavateljicam že ob prijavi na delavnico.

Predavateljici

Nina Pekolj, univ. dipl. prav.
Lara Valjavec, dipl. prav. (UN)
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje

Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Uvod v postopke javnega naročanja:

•
•
•
•

izvedba postopka oddaje javnega naročila na kratko
kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov
primerjava najpogosteje uporabljenih tehnik naročanja (OS vs. DNS)
trendi: elektronsko JN (od formalnosti k digital by default)

Oddaja ponudbe s partnerji in podizvajalci:

•
•
•

nominacija podizvajalcev v ponudbi in posledice
pravna podlaga za sklicevanje na kapacitete tretjih oseb
oddaja skupne, partnerske ponudbe in izvajanje partnerske pogodbe

Ugotavljanje sposobnosti in aktualna praksa DKOM:

•
•
•
•

kaj in kateri so razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje,
vrste, vsebina in ustreznost dokazil
dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije
najpogostejše napake naročnika pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil in kako
le-te izkoristiti sebi v prid

Revizijski zahtevki:

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

•
•
•

aktivna legitimacija, roki, takse
pravica do vpogleda
oblikovanje zahtevka za revizijo

Izvajanje pogodbe o javnem naročilu:

•
•
•
•

vrste finančnih zavarovanj in obveznosti iz tega naslova
dopustne spremembe pogodbe in kako jih doseči
možnosti predčasnega prenehanja pogodbe
sankcije za kršitve pogodbenih obveznosti

Prijavnica
JAVNO NAROČANJE za ponudnike - praktični nasveti

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

