Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
10504/1/879400

Da, prijavljam se na: NAROČANJE ŽIVIL PO SPREMEMBI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3B)
Cena: 49,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:

1. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov
Da

Naziv organizacije
Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Davčna številka
Naslov za izdajo računa
Funkcija

GSM/Telefon

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun
E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

NAROČANJE ŽIVIL PO SPREMEMBI ZAKONA O JAVNEM
NAROČANJU (ZJN-3B)

PRODUCT DESCRIPTION

1. januarja 2022 začne veljati sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).

Ker je nabava živil v javnem sektorju urejena z določili tega zakona, boste morali kot naročnik pri pripravi razpisa
javnega naročila za nabavo živil ali kot ponudnik za prijavo na tovrstne razpise javnega naročila upoštevati nove ter
aktualne določbe.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta
ali doma. Posnetek je na voljo v spletni učilnici, tako si ga lahko ogledate večkrat.

Na online seminarju boste opozorjeni na bistvene spremembe in njihovo uveljavitev v
praksi – natančno glede:
mejnih vrednosti za objavo,
postopka naročil male vrednosti,
preverjanja nekaznovanosti,
vprašanja, kdaj je ponudbo dopustno dopolnjevati,
imenovanja gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in sprememb na prekrškovnem področju.

Vsebina
Kako novela vpliva na mejne vrednosti za objavo, kakšna so spremenjena pravila za evidenčna javna naročila
Predstavitev določil glede objav – nove mejne vrednosti za objave javnih naročil
Kdaj bo šlo za neobičajno nizko ponudbo in pod katerimi pogoji jo bo naročnik po novem lahko izločil
Kakšen je pomen evidence gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov
javnega naročanja
Kako bo naročnik po novem preverjal nekaznovanost po prvem dostavku 75. člena ZJN-3
V katerem delu ponudbe tudi po novem v fazi pregleda ponudb ni dopustno posegati in jih spreminjati
Katera določila sedaj veljavnega zakona se črtajo in vplivajo na ponudnike
Kateri so novi prekrški , ki se nanašajo na naročnike in kateri na ponudnike
Kdaj se bo ponudniku lahko izrekel izrek stranske sankcije izločitve iz postopka javnih naročil za 3 oz. 5 let
Kako se spreminja zastaralni rok za prekrške, kdaj bo prekršek absolutno zastaral
V katere zakone novela še posega
Aktualne odločitve Državne revizijske komisije, ki vplivajo na prakso tako ponudnikov, kot naročnikov

