SPLETNA ŠOLA

JESENSKA ŠOLA JAVNEGA
NAROČANJA
ki bo potekala v petih terminih v novembru 2020 od 13.00 ‐16.00 ure
(predavanja + delavnica) preko spleta
(na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)
Sistematika oddaje javnih naročil je velikokrat
"kamen spotike”, saj je treba upoštevati
uravnoteženost proračuna, kar vpliva na
postopke oddaje javnih naročil, načela
gospodarnosti in ekonomičnosti in nenazadnje
tudi enakopravnosti ponudnikov. Osebe javnega
prava kadar uresničujejo naloge javnega
pooblastila zapadejo pod sistem javnega prava,
za katerega je značilna neavtonomija volj
pogodbenih strank. Pravila javnega naročanja
posegajo v fazo pogajanj in sklenitve pogodbe z
izbranim ponudnikom, medtem ko se za
pogodbene obveznosti uporabljajo civilnopravna
pravila.

PREDAVATELJ
mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav.
je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna
naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski
predavatelj za predmetno področje Pravo ter
doktorski kandidat na področju mednarodnega
finančnega in davčnega prava.
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne
storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na
področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali
skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo
različne vrste izobraževanj na temo gospodarskega,
pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil
in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega prava.
Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih
posvetovanjih in konferencah s področja prava in
ekonomije.

Cilj strokovne šole »Management javnih naročil«
je preko sklopov predavanj in delavnic
predstaviti, osnove javnega naročanja, pripravo
razpisa in dokumentacije, pripravo ponudbe, Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
vodenje postopka javnega naročanja in pravna
sredstva. Posameznik bo preko izvedbe projekta
zasledoval tako spoznavne (informativne) kot
tudi dejanske cilje. Tako bo v celoti spoznal
delovanje managementa javnega naročanja od
strateških planov naročnikov, zagotavljanja
finančnih sredstev, priprave javnega razpisa,
uspešne priprave ponudbe, vodenja postopka
javnega naročanja pri naročniku do možnosti
vpogleda v dokumentacijo pri naročniku ter
vlaganja revizijskih zahtevkov na prvi in drugi
stopnji.
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VSEBINA SPLETNE ŠOLE
2.november
2020

OD IDEJE DO
OBJAVE

4.november
2020

OD OBJAVE DO
POGODBE

10.november
2020

PRAVNO VARSTVO
JN

16.november
2020

POGODBE V JN

18.november
2020

GRADBENA
POGODBA IN
PRAVILA FIDIC



































Umestitev javnih naročil v sistem;
Strategija in finančni plan;
Načela javnega naročaja;
Ocenjena vrednost JN in zagotovljena sredstva;
Postopki JN in roki;
Objava JN — portal JN ‐ eJN
Priprava RD;
Vprašanja in odgovori;
Delavnica – Priprava razpisne dokumentacije
Odpiranje ponudb;
Ponudnik – skupna ponudba ‐ podizvajalci
Pregled in ocenjevanje ponudb;
ESPD obrazec ‐ eDosje
Dopustne dopolnitve ponudb;
Neobičajno nizka ponudba
Odločitev o oddaji JN;
Vpogled v ponudbeno dokumentacijo;
Delavnica – simulacija primera
Načela revizije JN;
Postopek pri ponudniku;
Postopek pri naročniku;
Postopek pri Dkom;
Ničnost in izpodbojnost pogodb;
Odškodninska obveznost;
Delavnica — analize sklepov Dkom
Pogodbene obveznosti;
Faze priprave pogodbe;
Učinki obveznosti;
Utrjevanje obveznosti;
Spremembe pogodbenih strank;
Skupna ponudba in podizvajalci;
Sprememba pogodbe JN;
Delavnica – priprava izvajalske pogodbe

 Določitev cene gradnje v gradbeni pogodbi
 Posebnosti gradbene pogodbe – pogodba na izmere
in pogodba 'na ključ'
 Manj / več del; zadržani stroški; garancije
 Dodatna dela in nepredvidena dela
 Razlike med določbami Obligacijskega zakonika in
določbami FIDIC
 Priprava razpisne dokumentacije z vključenimi
pravili FIDIC
 Priprava gradbene pogodbe za izvedbo javnega
naročila s pravili FIDIC
 Delavnica – priprava Posebnih pogojev pogodbe
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KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija za udeležbo za posamezni sklop Prijave sprejemamo do dneva pred začetkom
spletne šole za posameznega udeleženca je posameznega sklopa spletne šole. V primeru, če
59,90 € (z DDV).
se posameznik odloči za udeležbo na celotni
spletni šoli je skrajni rok za plačilo 30.10.2020.
Kotizacija za udeležbo na celotni spletni šoli za
posameznega udeleženca je 245,00 € (z DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na
Kotizacija vključuje izvedbo posameznega sklopa posvetovanje: spletna šola – JN ‐ <naziv sklopa>
spletne šole v živo, gradivo v elektronski obliki,
odgovore na vprašanja v živo
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili
Spletna šola bo potekala v živo preko tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali
videokonferenčne platforme, zato potrebujete administrativne stroške v višini 30% kotizacije,
internetno povezavo in zvočnike.
pri kasnejši odjavi pa v celoti.
Kotizacijo nakažite na:

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d. več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.
sklic SI00 112020

PRIJAVNICA NA SPLETNO ŠOLO
JESENSKA ŠOLA JAVNEGA NAROČANJA
Na seminar prijavljamo
1.
2.
3.
4.
naziv subjekta:
___________________________________________________________________________________________
naslov subjekta:
___________________________________________________________________________________________
davčna št.:
matična št:
telefon:
fax:
e‐pošta:

sem/nisem zavezance za DDV

Kraj in datum:

Žig

Podpis odg.osebe

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si
Dodatne informacije dobite na e‐pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879
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