Vabimo na SPLETNI SEMINAR
KDAJ

NOVOSTI ZAKONA O JAVNEM
NAROČANJU (ZJN-3B)

SREDA,
10. NOVEMBER 2021,
OD 9.00 DO 11.45

OBLIKE SODELOVANJA PONUDNIKOV Z NAMENOM
IZPOLNJEVANJA POGOJEV – vpliv sprememb zakona na
prakso javnega naročanja ter praktični primeri oblik
sodelovanja ponudnikov v partnerskih, podizvajalskih
razmerjih ter s sklicevanjem na kapacitete tretjih

PREDAVATELJA

mag. Uroš ŠKUFCA,
Praetor d.o.o.
mag. Urška SKOK KLIMA,
Ministrstvo za javno upravo

KOTIZACIJA
172 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo, gradivo v elektronski
obliki in odgovori na konkretna
vprašanja udeležencev, ki bodo
posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

Prvega januarja 2022 pričnejo veljati spremembe Zakona o javnem naročanju, revizija
ZJN-3B. Spremembe so praktične narave in bodo pomembno vplivale na obstoječo
prakso javnega naročanja.
Verjetno najpomembnejša sprememba je dvig nekaterih mejnih vrednosti za izvedbo
posameznih vrst postopkov javnega naročanja. Tu so še nove izjeme, spremembe glede
objav, popravki anomalij glede dokazil o nekaznovanosti in korenite spremembe
prekrškovnih določb.
Vse navedeno vpliva na načine, na katere ponudniki dokazujejo svojo sposobnost v
različnih oblikah: kot partnerji, podizvajalci ter s sklicevanjem na kapacitete tretjih.
Naročniki imajo možnost postavljati pogoje za sodelovanje na različne načine.
Na seminarju si bomo podrobneje ogledali navedene spremembe, odprli nekatere
dileme ter skušali odgovoriti na praktična vprašanja, povezana z oblikami sodelovanja
gospodarskih subjektov z namenom dokazovanja njihove sposobnosti.

PROGRAM

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili račun
po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

9.00 – 10.00

mag. Urška Skok Klima:
Pregled poglavitnih sprememb določil ZJN-3
-

kaj je že sedaj spremenjeno zaradi Covid zakonodaje
spremembe mejnih vrednosti
izločitev nekaterih storitev iz socialnih in drugih storitev
izenačitev izjeme izločenih sklopov s t.im. naročilnicami
nove izjeme od postopkov javnega naročanja
spremembe objav
novosti glede objave razpisne dokumentacije
nebistvene napake in možnosti dopolnjevanja ponudb po novem
spremembe na področju prekrškov

10.00 – 10.15 odmor
10.15 – 11.45

mag. Uroš Škufca:
Na seminarju bodo podani odgovori
na konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana

Novosti ZJN-3B, oblike sodelovanja ponudnikov v ponudbah ter izpolnjevanje pogojev s partnerji,
podizvajalci in s sklicevanjem na kapacitete tretjih
-

starost dokazil o nekaznovanosti po novem
ukrepi glede možnosti podaljšanja rokov za oddajo ponudb v elektronski obliki in
spremembe glede javnega odpiranja ponudb
neobičajno nizka cena - redefinirana
pristopi ponudnikov k izpolnjevanju pogojev
oblike sodelovanja ponudnikov, partnerjev in podizvajalcev
kakšne so možnosti oblikovanja pogojev za naročnika, ter kdo mora izpolnjevati
posamezen pogoj glede na vrsto pogoja
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