Pozvánka na seminář
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – prakticky
dne 10. 10. 2017 v Jílovém u Prahy
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy a změnami související s platností nového
zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání a mimo
jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem.
Seminář povedou přímo pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se podíleli na tvorbě nového
zákona o zadávání veřejných zakázek - Mgr. Jiří Vondráček a Ing. Markéta Ajmová.

REGISTRACE ONLINE - KLIKNĚTE ZDE
Termín:
10. 10. 2016 od 9:00 do 12:30, začátek registrace účastníků od 8:45 hodin

Cena:
1.200,- Kč bez DPH, (1.452,- Kč včetně 21 % DPH)

Místo konání:
Školicí středisko ACCON Podměstský mlýn
Kabáty č.p. 4, Jílové u Prahy
Parkování přímo u školicího střediska.

Pro bližší informace a možnost přihlásit se:
Ing. Mgr. Ladislav Kudláček
email: ladislav.kudlacek@accon.cz
tel.: 733785852
nebo webové stránky www.accon.cz a www.zesvetavzdelavani.cz

REGISTRACE ONLINE - KLIKNĚTE ZDE
Lektoři:
Ing. Markéta AJMOVÁ
Působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautorka nového zákona o zadávání veřejných zakázek,
zabývá se výkladem problematiky veřejného zadávání a administrací zadávacích řízení.
Mgr. Jiří VONDRÁČEK
Spoluautor nového zákona o zadávání veřejných zakázek, působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Program semináře:
8:45 – 9:00 registrace účastníků
9:00 – zahájení semináře
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stručný obsah, filozofie, účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek.
Praktické dopady na dodavatele a zadavatele.
Kde lze získat informace o veřejných zakázkách.
Co musí být v zadávací dokumentaci, jak ji číst a jaké jsou její nástrahy.
Jak prokázat kvalifikaci a jak prokazovat další požadavky zadavatele.
Co nezapomenout do nabídky a jak zpracovat nabídkovou cenu.
Jak se vyhnout formálním chybám, které mohou dodavatele diskvalifikovat.
Jaké informace během zadávacího řízení může dodavatel získat.
Kdy uzavřít smlouvu a jaká jsou rizika vítězství ve veřejné zakázce.
Co dělat, když dodavatel/zadavatel chybuje a porušuje zákon.
Praktické dopady na dodavatele/zadavatele.
Dotazy účastníků školení a diskuze.

12:30 – ukončení semináře
12:30 – 13:00 oběd
Plán umístění školicího střediska ACCON Podměstký mlýn, Kabáty č.p. 4, Jílové u Prahy:

