Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
7704/1/849010

Da, prijavljam se na: STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA
Datum in lokacija: 5.11.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 1.090,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta,
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
• 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.
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Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.
Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na
vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

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.

STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU ZJN-3 (PRIROČNIK V ONLINE OBLIKI)
5. 11. 2019

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA IN PRAKTIČNA UPORABA E-JN - ELEKTRONSKO
JAVNO NAROČANJE
5. 11. 2019
Deﬁnicije novih pojmov
Temeljna načela zakona
Mejne vrednosti za posamezne vrste postopkov in uporabo zakona
Izračun ocenjene vrednosti JN
Mešana JN
Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
In house JN
Skupno javno naročanje
Vrste postopkov (40-45 člen ZJN-3)
Elektronsko javno naročanje- uporaba portala e-JN

KLJUČNA PRAVILA JAVNEGA NAROČANJA ZA NAROČNIKE
12. 11. 2019
Okvirni sporazumi, elektronska dražba, dinamični nabavni sistem, elektronski katalog
Roki v postopkih JN
Vrste, oblike in način objav
Izvedba postopka oddaje javnega naročila (postopkovno)
Tehnične speciﬁkacije
Razdelitev javnega naročila na sklope
Ugotavljanje sposobnosti (pogoji – dokazila)
Spletna zbirka eCertis
Kapacitete tretjih
Merila za oddajo
Neobičajno nizka cena
Formalno dopolnjevanje ponudb
Odločitev o izbiri, zavrnitev vseh ponudb
Nasprotja interesov
Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
Kaj so socialne in druge posebne storitve
Statistika

PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, PRAKSA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE IN SODIŠČA EU
19. 11. 2019
Priprava zahtevka za revizijo
Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
Rok za odločitev o zahtevku za revizijo
Javnost in zaupnost podatkov v ponudbah
Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
Pravni pouk
Odzivno poročilo
nova praksa DKOM in sodišča EU: različni primeri iz prakse (kdaj so dopustne uporabe zmogljivosti drugih subjektov, kdaj so roki za oddajo iz zakona
obvezni in kaj pomeni primerni rok, kdaj je mogoče po ZJN-3 skleniti aneks, ali je dopustno, če je ponudnik pripravljalec razpisne dokumentacije, kdaj in
kako je možna zavrnitev vseh ponudb, kako pravilno pripraviti tehnične speciﬁkacije v fazi izvedbe razpisa …)

PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM CERTIFIKATA STROKOVNJAK ZA JAVNA NAROČILA
Preverjanje znanja v spletni učilnici.
Prejem certiﬁkata Strokovnjak za javna naročila v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

