Maribor, 23. november 2015

Vabimo Vas na seminar z naslovom

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU:
ZJN-3
Seminar bo v sredo, 16. decembra 2015,
s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta
154, Ljubljana.

Državni zbor RS je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi
Zakon o javnem naročanju-ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel
veljati z dnem 1.4.2016.
ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, katere bodo predstavljene na
seminarju, ki ga Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik,
univ.dipl.prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o., in mag. Urško Skok Klima, vodjo
sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno
upravo.
Predavateljicam lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal
predvidoma do 14.00 ure.

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

Projekt Greens je sofinanciran iz EU sredstev v okviru programa Obzorje 2020
za raziskave in inovacije Št. pogodbe 649860

PROGRAM SEMINARJA
sreda, 16. december 2015 ob 10.00 uri, Austria Trend hotel Ljubljana

9.30 – 10.00

Sprejem in registracija udeležencev

10.00 – 10.10 Kratka predstavitev projekta Greens;
Skupnost občin Slovenije

10.10 – 11.45 I. DEL:
Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3
Načela javnega naročanja in socialna klavzula
Zavezanci
Mejne vrednosti za uporabo in objave
Izračun ocenjene vrednosti
Izjeme od uporabe zakona
Skupno javno naročanje
Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo ponudbe
Pravila za sporočanje
Objave in transparentnost
Priprava na izvedbo postopka
Vpogled v ponudbeno dokumentacijo
Predavateljica: Milena Basta Trtnik

11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 13.30 II. DEL:
Ugotavljanje sposobnosti
Izbor najugodnejše ponudbe
Neobičajno nizka ponudba
Formalno nepopolna ponudba
Pravila za oddajo javnega naročila
Izvedba javnega naročila
Podizvajalci
Dopustna sprememba pogodbe
Poročila in statistika
Predavateljica: mag. Urška Skok Klima

13.30 – 14.00 Vprašanja in razprava
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