Zagotovite si svoj izvod knjige!
ZAKON O JAVNEM
NAROČANJU – ZJN-2

Pojasnila k spremembam zakona po noveli ZJN-2C
• Komentar prekrškovnih določb v postopkih
javnega naročanja
•

mag. Maja Bilbija

Sonja Drozdek Šinko
mag. Nataša Jeršič
Njives Prelog

Zadnja novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) je posegla v
določila Zakona o javnem naročanju bolj, kot se morda zdi. Vplivala
bo na ravnanja naročnikov pri pripravi razpisne dokumentacije, kakor tudi ponudnikov, predvsem glede izpolnjevanja pogojev za prijavo na razpis. Pričujoča knjiga predstavlja kritični pristop k sprejetim
določilom novele, s predstavljenimi odločitvami Državne revizijske
komisije, kakor tudi sodbami Sodišča Evropske unije.
Prvič je na enem mestu predstavljeno in natančno obdelano
področje prekrškov s področja javnih naročil, ki se nanaša tako na
naročnike, ponudnike kot podizvajalce. Novela ZJN-2C je namreč
znatno zvišala višino globe za storjene prekrške, uveljavitev novele ZJN-2C pa sovpada tudi z novelo Zakona o prekrških, kar bo
imelo pomembne posledice pri ugotavljanju odgovornosti odgovornih oseb za storjen prekršek.
Namen knjige je, kljub dodatnim zapletom, ki ga v Zakon o javnem
naročanju vnaša novela, olajšati delo naročnikom pri izvedbi postopka javnega naročanja, vplivati na pripravo popolnih ponudb ponudnikov, opozoriti odgovorne osebe za izvedbo javnih naročil na možne
posledice storitve prekrška, opomniti zakonodajalca, da je za pripravo
dobrih zakonov potrebna širša strokovna razprava in nenazadnje vzpodbuditi strokovno javnost k iskanju boljših rešitev.
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Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim da uporabljate moje podatke. Reklamacije so možne v 15 dneh po
prevzemu pošiljke. Stroški pošiljke niso vključeni v ceno. Pridržujemo si pravico
do spremembe cene.
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