Maribor, 10. oktober 2018

Vabimo Vas na seminar z naslovom

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega
sodišča RS in Upravnega sodišča
Seminar bo v četrtek, 6. decembra 2018,
s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči,
ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje
javnih naročil.
Na seminarju bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska
mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih
naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.
Na seminarju se bo med drugim odgovorilo na vprašanja:
 Kaj narediti s pomanjkljivo izpolnjenim ESPD obrazcem?
 Ali lahko za ponudnika elektronsko podpiše ESPD obrazec drug subjekt (druga
pravna ali fizična oseba)?
 Ali mora biti fizična oseba nominirana kot partner ali podizvajalec?
 Koliko del se lahko poveri v podizvajanje?
 Na kateri dan se preverja stanje nekaznovanosti?
 Kako si lahko pomagamo s e-Certis?
 Kako se izvaja vpogled v ponudbo?
 Kaj je lahko merilo?
 Kako naj določimo merilo za izvajanje okvirnega sporazuma, če se ne ve, kaj se bo
v času okvirnega sporazuma dejansko potrebovalo?
 Kdaj za okvirni sporazum velja določilo 95. člena ZJN-3?
 Kaj pomeni uveljavitev novele ZJN-3A?
 Praksa Računskega sodišča in upravnega sodišča v zvezi z drobitvijo javnih naročil

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

Predavateljica:
Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav. strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij
in javno zasebnega partnerstva. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski
komisiji ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij, je izkušena predavateljica in
avtorica številnih strokovnih člankov ter soavtorica ZJN-3 s komentarjem.

Predavateljici lahko vprašanja predhodno zapišete na prijavnici. Seminar bo trajal
predvidoma do 14.00 ure.

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

