v sodelovanju z

Na seminarju
so možna dodatna
vprašanja udeležencev
in razprava.

Vabimo vas na seminar

Elektronsko
javno naročanje
in e-Revizija
Predavatelji:

Sreda, 22. januar 2020

Uroš IZLAKAR,

z začetkom ob 9. uri

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje

mag. Urška SKOK KLIMA,

City Hotel Ljubljana,

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje

Dalmatinova 15, Ljubljana

Borut SMRDEL,
Računsko sodišče RS

Prijavnica na seminar | ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE IN
E-REVIZIJA, 22. januar 2020

Sreda, 22. januar 2020
City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
1. ime in priimek

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 185 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
•
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 13. ure

e-pošta
2. ime in priimek
e-pošta
3. ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si/izobrazevanja

e-pošta plačnika:
Datum:

Elektronsko javno naročanje
in e-Revizija

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 185 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

v sodelovanju z

Sreda, 22. januar 2020, z začetkom ob 9. uri

Elektronsko javno naročanje
in e-Revizija
Predstavitev seminarja
Izgradnja celovitega sistema elektronskega javnega
naročanja je še vedno v razvojni fazi, kljub vsemu
pa je bilo v zadnjih letih razvitih nekaj aplikacij za
posamezne faze v postopkih javnega naročanja, in
sicer Portal javnih naročil, e-Dosje, e-Oddaja ponudb
ter orodij za elektronsko javno naročanje, kot npr.
e-Katalog, e-Dražbe. V testiranju je funkcionalnost,
ki bo omogočala vodenje internih procedur naročnika
od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega
naročanja.
S 30. septembrom 2019 je bil vzpostavljen portal
e-Revizija. Portal e-Revizija je spletni informacijski
portal Državne revizijske komisije in se bo uporabljal
za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v
predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.
Ponudniki bodo po novem vlagali tako zahtevke za
revizijo kot tudi pritožbe prek portala e-Revizija.
Prek portala bo potekalo tudi vsakršno sporočanje,
obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in
dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno
revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in
zagovornikom javnega interesa.

Delovanje posameznih aplikacij elektronskega
javnega naročanja in njihovo uporabo v praksi
ter kakšne spremembe lahko pričakujemo po
vzpostavitvi portala e-Revizija bodo predstavili
izkušeni strokovnjaki na področju javnega naročanja.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim
naročanjem, zlasti pa:
• predstavnikom naročnikov (ministrstva, agencije,
javni zavodi, javna podjetja, naročniki na
infrastrukturnem sektorju),
• članom strokovnih komisij,
• vodjem nabav,
• predstavnikom lokalnih skupnosti (občine),
• osebam, ki v postopkih javnega naročanja
konkurirajo za pridobitev posla (ponudnikom),
• zaposlenim na Državni revizijski komisiji,
• odvetnikom in drugim pooblaščencem,
• zagovornikom javnega interesa,
• ter vsem drugim, ki sodelujejo v postopkih javnega
naročanja.

Predavatelji:
Uroš IZLAKAR,

Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za javno naročanje

mag. Urška SKOK KLIMA,
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za javno naročanje

Borut SMRDEL,
Računsko sodišče RS

Program
Sreda, 22. januar 2020, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.15

Uroš IZLAKAR
Aplikacije v sistemu e-JN - kako delujejo in kako jih
uporabljati
• Funkcionalnost sistema e-JN
• Oddaja ponudb v aplikaciji e-Oddaja ponudb
• Preveritev ponudb v aplikaciji e-Dosje
• Uporaba aplikacije e-Katalog
• Uporaba aplikacije e-Dražbe

10.15 – 11.15

mag. Urška SKOK KLIMA
Predstavitev portala e-Revizija
• Način dostopanja do portala eRevizija
• Katere informacije o poteku predrevizijskega,
revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo
na portalu javnih naročil in na kakšen način
• Način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in
prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja

pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem
informacij in dokumentov
• Dostop do podatkov
• Druga pravila glede uporabe portala eRevizija

11.15 – 11.45 | Odmor

11.45 – 13.00

Borut SMRDEL
Predstavitev postopkov pravnega varstva - pregled
obstoječega sistema in pričakovane novosti ob
uporabi portala e-Revizija
• Predstavitev predrevizijskega postopka in
pričakovane novosti z uvedbo elektronske
izmenjave podatkov
• Predstavitev revizijskega postopka in pričakovane
novosti ob uporabi portala e-Revizija
• Predstavitev pritožbenega postopka in pričakovane
novosti

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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