www.usavrsavanje.hr
REDOVITO USAVRŠAVANJE I
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

PROGRAM
Zagreb, 18/ 10/ 2021
Tema: Radionica javne nabave s vježbama i slučajevima iz prakse: jednostavna
nabava, provedba otvorenog postupka javne nabave – s naglaskom na ključne
faze i najčešće pogreške
Predavači: Marijana Šperanda dipl.oec.
Mjesto predavanja: Hotel Westin, Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb
09:00-10:30 PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE,
- Načini provedbe jednostavne nabave
- Opći akt naručitelja – s prijedlozima za propisivanje odredbi
- Mogućnosti i obveze naručitelja kod provedbe jednostavne nabave
- Primjeri iz prakse – najčešće pogreške – što je dopušteno a što ne
- Mogućnosti i obveze ponuditelja u okviru jednostavne nabave
10.30-10.45 - Pauza za kavu
10:45-12:15 PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE – I
-

-

Korak po korak kroz faze: od primitka zahtjeva za nabavu do objave obavijesti o
sklopljenom ugovoru - studije slučajeva iz prakse
o Zaprimanje zahtjeva za nabavu s nužnim i poželjnim elementima, provjera
troškovnika i tehničkih specifikacija – najčešće pogreške s troškovnikom s
naglaskom na radove
o Izrada DON, priprema e-ESPD obrasca
o Koje su još opcije dopuštene u otvorenom postupku – objedinjeni iznos,
ograničavanje broja grupa, ograničavanje odabira ponuditelja po grupama,
kako omogućiti lakše sudjelovanje malog i srednjeg poduzetništva,....
Mogućnosti i postupanja ponuditelja
Ključne izreke iz rješenja DKOM-a i VUS!

12:15-13:00 - Pauza za ručak
13:00-14:30 KORACI U PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE – II
-

Korak po korak kroz faze: od primitka zahtjeva za nabavu do objave obavijesti o
sklopljenom ugovoru - studije slučajeva iz prakse
o Priprema i provedba javnog otvaranja ponuda
o Pregled i ocjena ponuda – Što ako...? Što kada....?
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-

o ENP s naglaskom na ocjenjivanje iskustva stručnjaka
Provjera ESPD-a, traženje pojašnjenja, provjera putem e-Certisa
Koje su najčešće pogreške i kako ih izbjeći!
Ključne izreke iz rješenja DKOM-a i VUS!

14:30-14:45 - Pauza za kavu
14:45-16:15 SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENA UGOVORA
-

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s obrazloženjima
Odluke naručitelja
Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi s objavama
Kako postupiti u nepredviđenim situacijama – krivnja naručitelja ili ponuditelja, viša
sila, izmijenjene okolnosti koje nisu bile poznate prije,....
Izmjene i raskidi ugovora, uz ili bez naplate jamstva
Registar ugovora i OS (i narudžbenica)

Ova PRAKTIČNA i INTERAKTIVNA radionica usmjerena je u potpunosti na praksu postupanja
naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno stvaraju povećanu
pravnu nesigurnost. Polaznici će tako dobiti uvid u noviju pravnu praksu te korak po korak prolaziti
kronološki kroz sve faze postupka, sve s ciljem lakšeg snalaženja i donošenja odluka u
svakodnevnom radu. Također, polaznici će dobiti priliku usporediti svoja postupanja s
postupanjem drugih naručitelja te tako i novi / drugačiji uvid u javnu nabavu. Ono što je jako
bitno, na radionici će se dati primjeri i raspravljati o nepredviđenim situacijama koje se mogu
dogoditi u praksi te će se dati savjeti kako postupiti na najbolji način.

