Vabimo vas na seminar

Kdo je javni naročnik in
prekrški v javnem naročanju

Ugotavljanje statusa zavezanca za javna naročila oz.
naročnika na infrastrukturnem in drugih področjih ter
obravnava prekrškov s področja javnega naročanja
s prakso Državne revizijske komisije in sodišč

Sreda, 9. januar 2019
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
Državna revizijska komisija:

mag. Zlata JERMAN

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška
družba o.p., d.o.o.:

Marjeta ERJAVEC AVBREHT,
Aleš AVBREHT,
Tanja BRATINA

Prijavnica na seminar | KDO JE JAVNI NAROČNIK IN PREKRŠKI V
JAVNEM NAROČANJU, 9. JANUAR 2019

Kdo je javni naročnik in
prekrški v javnem naročanju
Sreda, 9. januar 2019
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
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 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 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 13.15 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:

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 194 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Sreda, 9. januar 2019, z začetkom ob 9. uri

Kdo je javni naročnik in
prekrški v javnem naročanju

Ugotavljanje statusa zavezanca za javna naročila oz. naročnika
na infrastrukturnem in drugih področjih ter obravnava
prekrškov s področja javnega naročanja s prakso Državne
revizijske komisije in sodišč
Vsebina seminarja

Predavatelji:

Seminar je namenjen vsem podjetjem oz. pravnim osebam, ki opravljajo t.im. infrastrukturno
dejavnost in glede na svojo dejavnost, tržne razmere, v katerih nastopajo, ali lastništvo dvomijo oz.
menijo, da niso naročnik oz. zavezanec po Zakonu o javnem naročanju. Izobraževanje je namenjeno
tudi vsem ostalim podjetjem oz. subjektom, ki dvomijo oz. menijo, da nimajo statusa naročnika po
Zakonu o javnem naročanju.

Državna revizijska komisija:

Na seminarju bomo podrobno obravnavali tudi posledice kršitev pravil javnega naročanja in
se podrobneje seznanili s prakso Državne revizijske komisije in sodišč s področja prekrškov.

Marjeta ERJAVEC AVBREHT,
Aleš AVBREHT,
Tanja BRATINA

Vljudno vabljene strokovnjakinje in strokovnjaki, ki se z navedenimi področji ukvarjate v okviru
svojih podjetij, samostojno ali kot svetovalci.

mag. Zlata JERMAN

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška
družba o.p., d.o.o.:

Program
Sreda, 9. januar 2019, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 9.45

11.00 – 11.45

Marjeta ERJAVEC AVBREHT

Tanja BRATINA

• Ključni pojmi in razlike med naročniki
• Pravna narava informativnega seznama
naročnikov in njegov pomen v praksi

• Kdaj pride v praksi do ugotavljanja statusa
naročnika
• Katera pojasnila zahteva Ministrstvo za javno
upravo?
• Kaj so ključni argumenti v postopku?

09.45 – 10.30

Aleš AVBREHT
•
•
•
•
•

Postopek začet na predlog
Postopek, začet po uradni dolžnosti
Stranke postopka
Pravila postopka
Pravna sredstva

11.45 – 13.15

mag. Zlata JERMAN
•
•
•
•

Postopek o prekršku
Sankcije za prekršek in njihove posledice
Dejanja, ki predstavljajo prekršek
Odgovornost za prekršek

10.30 – 11.00 | ODMOR

Na seminarju bodo mogoča vprašanja udeležencev in razprava.
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