v sodelovanju

Vabimo vas na seminar

Javno naročanje
po novem

Elektronsko oddajanje ponudb
Uredba o zelenem javnem naročanju
Vprašanja, povezana z varstvom osebnih
podatkov v ponudbah (GDPR)

Petek, 1. junij 2018
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
mag. Janez TEKAVC, odvetnik in župan Občine Dol pri Ljubljani
Maja MARINČEK, Direktorat za javno naročanje na MJU
mag. Uroš ŠKUFCA, izvršni direktor Praetor d. o. o.

Prijavnica na seminar | JAVNO NAROČANJE PO NOVEM, 1. JUNIJ 2018
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

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 194 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 JNP d.o.o.,
št. 61000-0010308537 (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
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PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Elektronsko oddajanje ponudb
Uredba o zelenem javnem naročanju
Vprašanja, povezana z varstvom osebnih
podatkov v ponudbah (GDPR)
Petek, 1. junij 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

ime in priimek

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

Javno naročanje po novem

Žig:

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:
JNP d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 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.: 61000-0010308537
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 194 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

v sodelovanju

Petek, 1. junij 2018, z začetkom ob 9. uri

Javno naročanje po novem

Elektronsko oddajanje ponudb
Uredba o zelenem javnem naročanju
Vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov v ponudbah
(GDPR)

Vsebina seminarja
Zakonodaja na področju javnega naročanja je precej
dinamična. Kljub relativno kratkem obdobju veljavnosti
zdajšnjega ZJN-3 je Državni zbor nedavno že sprejel
prve spremembe tega zakona. Prav tako je bila konec
lanskega leta sprejeta sprememba zakona, ki ureja
postopek revizije javnega naročanja, kar bo vplivalo na
prihodnjo prakso javnega naročanja.
Za izvajanje javnih naročil sta pomembni še dve
spremembi: prva je nova Uredba, ki ureja t.im. področje
zelenega javnega naročanja. Uredba na novo postavlja
koncept javnega naročanja, kar pomeni spremenjen
pristop na področju nabave predmetov javnega naročanja,
ki jih pokriva nova Uredba o zelenem javnem naročanju.
Zadnji, pa vendarle mogoče najbolj pomemben, je
potek prehodnega obdobja v ZJN-3 dne 1. aprila 2018,
po katerem morajo vsi naročniki preiti na elektronsko
poslovanje v javnih naročilih, kar v prvi vrsti pomeni
elektronski prejem ponudb. Navedeno odpira vrsto
vprašanj in dilem, od tega kako spremembo vključiti v
obstoječe uveljevljene načine nabav pri naročnikih, ne
da bi bistveno vplivali na organizacijo izvajanja javnih
naročil, pa do vprašanj, povezanih z javnim odpiranjem
ponudb, načinom predložitve finančnih zavarovanj
po novem, formati predloženih dokumentov in drugih

podobnih vprašanjih. Če vse navedeno začinimo še z
Uredbo GDPR v kombinaciji s podatki, ki jih dobimo ob
pridobivanju ponudb v javnih naročilih (ali potrebujemo
posebna soglasja za obdelavo osebnih podatkov v javnih
naročilih, potrebujemo poseben režim hrambe in soglasij
za osebne podatke, jih lahko uporabimo v drugem
postopku javnega naročila in podobno), vprašanj na
navedene teme nikoli ne zmanjka.
Na seminarju bomo podali vpogled v aktualne
spremembe, tako v teoriji, predvsem pa skušali
odgovoriti na vprašanja, kako bo navedene spremembe
in novosti mogoče uporabiti v praksi.

Predavatelji:

Komu je seminar namenjen?

∙ mag. Uroš ŠKUFCA,

Seminar je namenjen:
• vsem, ki se ukvarjajo z javnimi naročili pri naročnikih,
• članom strokovnih komisij,
• predstojnikom naročnikov,
• vodjem javnih naročil,
• skrbnikom pogodb,
• predstavnikom lokalnih skupnosti,
• pripravljalcem razpisnih dokumentacij in ponudb,
• vsem, ki sodelujejo pri oddaji javnih naročil
• in tistim, ki želijo več znanj s tega področja.

∙ mag. Janez TEKAVC,

odvetnik in župan Občine Dol pri
Ljubljani

∙ Maja MARINČEK,

Direktorat za javno naročanje na MJU
izvršni direktor Praetor d. o. o.

Program
Petek, 1. junij 2018, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.00

11.30 – 13.00

mag. Janez TEKAVC

mag. Uroš ŠKUFCA

Sprememba prakse revizijskih postopkov
zaradi spremembe ZPVPJN-B.
Spremembe ZJN-3A – vsebinski ali zgolj
kozmetični popravki.

Obvezno elektronsko javno naročanje –
odgovori na praktična vprašanja, povezana
z elektronsko oddajo ponudb, javnim
odpiranjem ponudb, formati oddaje ponudb,
oblikami finančnih zavarovanj v ponudbah,
ter drugi komunikaciji (dopolnitve ponudb,
dodatna pojasnila).
Vprašanja, povezana z varstvom osebnih
podatkov v ponudbah (GDPR).

10.00 – 11.00

Maja MARINČEK
Uporaba nove Uredbe o zelenem javnem
naročanju s praktičnimi primeri pristopov na
različnih področjih, ki jih pokriva Uredba.
11.00 – 11.30 | ODMOR

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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