Maribor, 5. april 2016
Vabimo Vas na seminar z naslovom

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?
Seminar bo v sredo, 20. aprila 2016,
s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta
154, Ljubljana.
S 1. aprilom je pričel veljati nov Zakon o javnem naročanju, ZJN-3. Zakon spodbuja
elektronsko komunikacijo in oddajo ponudb, skupno javno naročanje, delitev predmeta na
sklope, merilo, ki upošteva ceno in kakovost. Hkrati pa veliko spremembo predstavlja tudi
možnost spremembe pogodbe brez potrebe po predhodno izvedenem postopku oddaje
javnega naročila.
Slovenija je pri implementaciji večinoma sledila določilom direktiv, pri čemer je na svojstven
način med drugim uredila:









merilo za izbor
sankcije za nespoštovanje delovnopravne, okoljske in socialne zakonodaje
sodelovanje ponudnika pri kartelnem dogovoru
neobičajno nizko ponudbo
odprava računske napake
formalno nepopolno ponudbo (in sprememba ponudbe)
podaja neresničnih in lažnih izjav
podizvajalci.

Na seminarju, ki ga organizira Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik,
univ.dipl.prav., strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega
partnerstva in direktorico družbe BONORUM d.o.o., vam bodo jasno in praktično
predstavljene vse bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je pomembno za pripravo
kvalitetne dokumentacije v zvezi z naročilom.
Predavateljici lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal
predvidoma do 14.30 ure.

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

PROGRAM SEMINARJA
sreda, 20. april 2016 ob 10.00 uri, Austria Trend hotel Ljubljana

9.30 – 10.00

Sprejem in registracija udeležencev

10.00 – 11.00 Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3
Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3
Nespoštovanje delovnopravne, okoljske in socialne zakonodaje
Mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 in objavo
Skupno javno naročanje
Izjeme od uporabe zakona po novem (in house in public-public
cooperation)
Vrste objav po novem

11.00 – 12.00 Dopustni pogoji in zahteve ter ocenjevanje ponudb
razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti po novem
dokazovanje sposobnosti
merila za razvrščanje ponudb
ureditev formalno nepopolne ponudbe po novem
odprava računske napake
neobičajno nizka ponudba
položaj podizvajalcev po novem
odločitev o oddaji javnega naročila in vpogled v ponudbeno
dokumentacijo
komunikacija, elektronska oddaja ponudb in ESDP obrazec

12.00 – 12.30 Pogodbena faza
(ne) obvezne sestavine pogodbe
dopustne spremembe pogodbe kot bistvena novost ZJN-3

12.30 – 12.45 Odmor
12.45 – 13.45 Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo ponudbe
odprti postopek
omejeni postopek
konkurenčni dialog
konkurenčni postopek s pogajanji
postopek pogajanj z objavo
postopek pogajanj brez objave
postopek naročila male vrednosti

13.45 – 14.15 Prekrški
za naročnika
za ponudnika

14.15 – 14.30 Vprašanja in razprava

