REDOVITO USAVRŠAVANJE I
OBNAVLJANJE CERTIFIKATA IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

www.usavrsavanje.hr

PROGRAM
Zagreb, 13/12/2021
Tema: JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ KROZ PRAKSU

DKOM-A
Mjesto održavanja: WEBINAR -online edukacija, certificirani program usavršavanja iz područja javne
nabave
PREDAVAČI: Biljana Lerman dipl.iur. i Anđelko Rukelj dipl.iur.
Važećim Zakonom o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016) ugovor o javnoj nabavi radova je definiran kao ugovor čiji je
predmet izvođenje ili projektiranje i izvođenje radova vezanih uz jednu ili više djelatnosti u smislu Priloga II. ZJN 2016
ili izvođenje ili projektiranje i izvođenje posla ili realizacija posla u skladu sa zahtjevima koje je odredio javni naručitelj
koji ima odlučan utjecaj na vrstu ili projektiranje posla. Iz same definicije razvidno je da je nabava radova kao
predmeta nabave složen i zahtjevan postupak nabave jer naručitelji moraju, osim ZJN 2016 pratiti i primjenjivati
brojne zakonske i podzakonske propise koji kao lex specialis reguliraju tu materiju. Zakonska regulativa na području
gradnje jedna je od češće mijenjanih pravnih područja. Ako se ta regulativa razmatra u kontekstu javne nabave, kod
naručitelja postoje česte nedoumice prilikom izrade dokumentacije o nabavi koje ćemo pokušati razjasniti tijekom
ovog usavršavanja.
09:00 - 10:30 PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE I DOKUMENTACIJA O NABAVI








Aktualnosti u javnoj nabavi sa osvrtom na nabavu radova
Procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
Kako dobro sastaviti žalbu
Kako odgovoriti na žalbu
Najčešće greške u dokumentacijama o nabavi radova
Troškovnik
Jednakovrijednost

10:30 - 10:45 - Pauza za kavu
10:45 - 12:15 PREGLED I OCJENA PONUDA







Najčešće greške u postupku pregleda i ocjene ponuda
Izuzetno niska ponuda
Postupanje po članku 293.
Postupanje po članku 263.
Primjena ENP-a u praksi DKOMA
Praksa VUS-a

12:15 - 12:45 - Pauza za ručak
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12:45 – 14:15 PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA





Zakonodavni i podzakonski okvir
Planiranje i priprema postupka javne nabave
Određivanje predmeta nabave
Određivanje procijenjene vrijednosti nabave

14:15 – 14:30 - Pauza za kavu

14:30 – 16:00 PLANIRANJE, PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA; PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA O POSTUPANJU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA POREMEĆAJA CIJENA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA I PROIZVODA


Posebni uvjeti za izvršenje ugovora/ Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno
posebnim propisima ili stručnim pravilima
 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
 Kako sastaviti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
 Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju, Izvršenje ugovora i dozvoljene izmjene ugovora
 Na što paziti prilikom izrade dokumentacije o nabavi vezano za primjedbe posredničkih tijela u
postupcima financiranim EU sredstvima
U iznos kotizacije uključeno je:





Trening 8 šk. sati
Svi potrebni materijali za praćenje radionice
8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
Savjetovanje s predavačima
1.Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne
nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
7.Priprema postupka javne nabave; Istraživanje
tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno
sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ
NASTAVNOG PROGRAMA

10.Dokumentacija o nabavi – s praktičnim
primjerima
11.Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog
subjekata – s praktičnim primjerima
12. Kriterij za odabir ponude
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove
izmjene tijekom trajanja

