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PROGRAM
Zagreb, 25/01/2022
Tema: RADIONICA JAVNE NABAVE ZA POČETNIKE I ONE KOJI ŽELE PONOVITI KLJUČNO ZNANJE; KORACI U
PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE - PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA, PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE
Mjesto održavanja: WEBINAR -online edukacija, certificirani program usavršavanja iz područja javne
nabave
PREDAVAČI: Marijana Šperanda, dipl.oec.
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.
09:00 - 10:30 Provedba postupka jednostavne nabave, Statističko izviješće javne nabave
- Načini provedbe jednostavne nabave
- Opći akt naručitelja
- Mogućnosti i obveze naručitelja kod provedbe jednostavne nabave
- Primjeri iz prakse - provedba konkretnog postupka jednostavne nabave
- Mogućnosti i obveze ponuditelja u okviru jednostavne nabave
10:30 - 10:45 - Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Svi koraci u provedbi postupka javne nabave-I

-

Korak po korak kroz faze: od primitka zahtjeva za nabavu do objave obavijesti o sklopljenom
ugovoru i izmjene ugovora - studije slučaja iz prakse
o Zaprimanje zahtjeva za nabavu s nužnim i poželjnim elementima, provjera troškovnika i
tehničkih specifikacija
o Izrada nacrta DON, priprema e-ESPD obrasca
o Prethodno savjetovanje s izvješćem
o Provedba koraka kroz EOJN (online prikaz dostupnih opcija u EOJN)
o Mogućnosti i postupanja ponuditelja

12:15 - 13:00 - Pauza za ručak
13:00 – 14:30 Svi koraci u provedbi postupka javne nabave-II
•

Korak po korak kroz faze: od primitka zahtjeva za nabavu do objave obavijesti o sklopljenom
ugovoru i izmjene ugovora - studije slučaja iz prakse
- Priprema i provedba javnog otvaranja ponuda
- Pregled i ocjena ponuda – Što ako...? Što kada....?
- E-Certis – način korištenja (po potrebi online prikaz)
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•

Kako izbjeći najčešće greške!
Ključne izreke iz rješenja DKOM-a i VUS i što nam poručuje novija praksa!
14:30 – 14:45 - Pauza za kavu
14:45 – 16:15 Svi koraci u provedbi postupka javne nabave-III
Korak po korak kroz faze: od primitka zahtjeva za nabavu do objave obavijesti o sklopljenom
ugovoru i izmjene ugovora - studije slučaja iz prakse
o Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s obrazloženjima
o Obvezni prilozi zapisnika
o Odluke naručitelja i obvezni dijelovi
o Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi s objavama
o Izmjene ugovora
o Registar ugovora i OS (i narudžbenica)
U iznos kotizacije uključeno je:
-

1.
2.
3.
4.

Trening 8 šk. sati
Svi potrebni materijali za praćenje radionice
8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
Savjetovanje s predavačima

