v sodelovanju

Vabimo vas na seminar

Javna naročila – ZJN-3A
praktično, elektronska
oddaja ponudb in
aktualna praksa DKOM
Sreda, 5. december 2018
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
Borut SMRDEL, Državna revizijska komisija
mag. Urška SKOK KLIMA, Ministrstvo za javno upravo,

Direktorat za javno naročanje
mag. Uroš ŠKUFCA, Praetor d.o.o.

Prijavnica | JAVNA NAROČILA – ZJN-3A PRAKTIČNO, ELEKTRONSKA
ODDAJA PONUDB IN AKTUALNA PRAKSA DKOM, 5. DECEMBER 2018
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Sreda, 5. december 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

ime in priimek
e-pošta

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 190 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
•
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 13. ure

ime in priimek
e-pošta
ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Žig:

Javna naročila – ZJN-3A praktično,
elektronska oddaja ponudb in
aktualna praksa DKOM

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 190 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.
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Sreda, 5. december 2018, z začetkom ob 9. uri

Javna naročila – ZJN-3A praktično,
elektronska oddaja ponudb in
aktualna praksa DKOM
Predstavitev seminarja
S 1. novembrom v veljavo stopi revizija ZJN-3A, ki
prinaša določene novosti na področju preverjanja
pogojev za nekatere vrste storitev. Na seminarju bodo
udeleženci dobili informacije kako bodo spremembe
vplivale na izvajanje javnih naročil v praksi, ter kako si
zakonodajalec zamišlja uporabo določenih socialnih
meril v praksi javnega naročanja.
Od aprila 2018 dalje so obvezne določbe o
elektronskem komuniciranju, praksa na področju
elektronske oddaje ponudb je za nekatere postala
že rutina, kljub vsemu pa se v praksi še pojavljajo
določena vprašanja, na katera še ni jasnih odgovorov
ali pa se jih različni naročniki lotevajo različno. Na
seminarju bo odgovorjeno na tipična vprašanja, s
katerimi se ob oddaji ponudb srečujejo naročniki in
ponudniki.
Tudi praksa DKOM je od začetka veljavnosti ZJN-3
leta 2016 na določenih področjih že vzpostavila
standarde, na podlagi katerih lahko sklepamo na
pravilno ravnanje udeležencev v postopkih. Tako je

zdaj že dobro znano, kaj v ponudbah je dovoljeno
dopolnjevati, kako je s finančnimi zavarovanji,
vzpostavlja pa se tudi praksa statusov podjemnih
pogodb, predvsem pri gradnjah.

Predavatelji:

Komu je seminar namenjen?

∙ Borut SMRDEL,

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim
naročanjem, zlasti pa:
• predstavnikom naročnikov (ministrstva, agencije,
javni zavodi, javna podjetja, naročniki na
infrastrukturnem sektorju),
• članom strokovnih komisij,
• vodjem nabav,
• predstavnikom lokalnih skupnosti (občine),
• odvetnikom,
• pripravljavcem razpisnih dokumentacij,
• osebam, ki v postopkih javnega naročanja
konkurirajo za pridobitev posla (ponudnikom)
• ter vsem drugim, ki sodelujejo v postopkih javnega
naročanja.

Državna revizijska komisija

∙ mag. Urška SKOK KLIMA,
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za javno naročanje

∙ mag. Uroš ŠKUFCA,
Praetor d.o.o.

Program
Sreda, 5. december 2018, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.15

10.15 – 11.15

11.45 – 13.00

mag. Urška SKOK KLIMA

mag. Uroš ŠKUFCA

Borut SMRDEL

UPORABA DOLOČB ZJN-3A V PRAKSI

AKTUALNE DILEME PRI ELEKTRONSKI
ODDAJI PONUDB

Aktualna praksa DKOM

• Začetek veljavnosti in uporaba sprememb ZJN-3A
za posamezne naročnike
• Obveznost uporabe meril, ki se nanašajo na
socialne vidike – primeri glede posameznih vrst
nabav
• Obveznosti in primeri vnosa klavzul v pogodbena
določila (kdaj začeti nov postopek, kako se prekine
stara pogodba v primeru izbire novega izvajalca ipd.)
• Za katere predmete javnega naročanja veljajo
določbe 67.a člena ZJN-3
• Kako se bo periodično preverjalo izpolnjevanja
pogojev (točno na 6. mesecev – na dan, okvirno ipd.)
• Datumi preverjanj (za zamenjane) podizvajalce in
ostalo, na kar vplivajo spremembe ZJN-3A

• Obveznost elektronske oddaje ponudb; obveznost
ostalega komuniciranja (elektronsko ali klasično)
– dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve,
neobičajno nizka cena, soglasje za odpravo
računskih napak
• Pogajanja in elektronska komunikacija
• Sistemi na trgu, podobnosti in drugačnosti
• Tipični potek elektronske oddaje ponudbe
• Format zapisa dokumentov (Word, Excel, PDF,
XML...)
• Zahteve naročnika glede »podpisanih« dokumentov

11.15 – 11.45 | ODMOR

• Kako tečejo roki za revizijo zoper razpisno
dokumentacijo v primerih sprememb, pojasnil
• Standardi obrazloženosti odločitve o izbiri,
zavrnitvi vseh ponudb
• Dopolnjevanje različnih delov ponudb (tehnični del,
reference, ESPD, menjava kadrov, podizvajalca)
• Sklicevanje na kadre tretjega, podjemna pogodba s
fizično osebo in podizvajalci (gradnje)
• Finančna zavarovanja (bančna garancija, kavcijsko
zavarovanje)
• Omejitve priglasitev podizvajalcev (npr. 30%, 100%
del izvede podizvajalec)
• Druga aktualna vprašanja (razrešena skozi zadnjo
prakso DKOM)

Na seminarju bodo mogoča vprašanja udeležencev in razprava.
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