Maribor, 8. december 2017

Vabimo Vas na seminar z naslovom

Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi
DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o
zelenem javnem naročanju
Seminar bo v sredo, 14. marca 2018,
s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154,
Ljubljana.

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega
varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe,
ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne
revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN
spreminja.
Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki
bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi
dejansko predstavljajo prekršek.
S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo
izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.
Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

OKVIRNI PROGRAM
09:45 - 10:00

Prihod in registracija

10.00 – 10.45

PROCESNE PREDPOSTAVKE

➢

pravočasnost zahtevka za revizijo (z
novejšo prakso DKOM)

➢

višina takse (način opredelitve, odsotnost
plačila, dokazila..)

➢

aktivna legitimacija (z novejšo prakso
DKOM)

➢

obvezne sestavine zahtevka za revizijo

➢

dopustne dopolnitve/umik zahtevka za
revizijo

➢

predrevizijski in revizijski postopek
(novosti, potek)

10.45 – 11.15

ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

➢

objava na Portalu javnih naročil

ZOPER DOLOČILA RAZPISNE

➢

postavitev vprašanj in njihova moč po

DOKUMENTACIJE

ZPVPJN (skozi prakso DKOM)
➢

najpogostejše prerekane kršitve določil
razpisne dokumentacije (s pregledom
aktualne prakse DKOM)

11.15 – 12.00

ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

➢

ZOPER ODLOČITEV O ODDAJI
JAVNEGA NAROČILA

obvezna vsebina odločitve o oddaji
javnega naročila ZJN-3

➢

dopolnitev ponudbe po ZJN-3 (z novejšo
prakso DKOM)

➢

pravovarstveni predlog

➢

najpogostejše prerekane kršitve zoper
odločitev o oddaji javnega naročila

➢

pravilo o trditveno-dokaznem bremenu

➢

presoja revizijskih navedb glede na
načelo enakopravnosti ponudnikov in
istovrstnost kršitev in zakaj je to po
novem zakonu težje

➢
12.00 – 12.10

ODMOR

12.10– 12.30

PRITOŽBA

pomen izjasnitve izbranega ponudnika

➢ dopustnost
➢ kaj mora pritožba vsebovati
➢ novejše odločitve DKOM v zvezi s
pritožbo

12.30 – 13.00

STROŠKI (PRED)REVIZIJSKEGA ➢

stroški nastali zaradi vložitve zahtevka za

IN SODNEGA POSTOPKA

revizijo zaradi kršitve pravice do
vpogleda
➢

stroški vlagatelja

13.00 – 13.20

PREKRŠKI

➢

stroški izbranega ponudnika

➢

stroški naročnika

➢

prekrškovni postopek

➢

predstavitev prekrškov (drobitev
naročila, nespoštovanje pravil o objavah,
obdobje mirovanja..)

➢
13.20 – 13.40

NEVELJAVNOST POGODB

13.40 – 14.30

NOVOSTI UREDBE O ZELENEM ➢
JAVNEM NAROČANJU***

➢

predpisane sankcije
Predstavitev
Razprava v obliki okrogle mize

***Seznanjamo vas, da bomo del na temo nove Uredbe o zelenem javnem naročanju snemali, iz razloga
izpolnitve obveznosti pri projektu Greens.

Predavateljica:
Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav. je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in
javno zasebnega partnerstva. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in od
leta 2013 samostojna svetovalka ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij. Je avtorica več
strokovnih člankov, soavtorica Zakona o javnem naročanju s komentarjem in izkušena predavateljica.

