spomladanski

Veliki kongres
javnega naročanja
URNIK

sre da , 12 . a p ril

17.00–18.15

Okrogla miza: Pogovor z župani

9.00–9.10	otvoritev kongresa, predstavitev programa
in moderatorjev

• Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica
• Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj
• dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje

SKUPNI DEL ZA NAROČNIKE IN PONUDNIKE
Moderatorja: Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk

20.30

Družabno srečanje

1. tema: Pogled državnih institucij na javna naročila
9.10–9.40	Spremembe normativne ureditve javnega
naročanja mag. Urška Skok Klima
9.40–10.00	Aktualna vprašanja javnega naročanja
– stališča in praksa Državne revizijske
komisije Borut Smrdel
10.10–10.40	Ali so dokumenti iz postopkov javnega
naročanja informacije javnega značaja?
mag. Kristina Kotnik Šumah

četrtek, 13. april
1. posebna tema: Javno naročanje v zdravstvu
9.00–9.45	Predhodno preverjanje trga
Simona Hribar Motore
2. posebna tema: Informacijska tehnologija v javnem
naročanju ali javno naročanje v informacijski tehnologiji?

10.40–11.10	Kaj pričakujejo ponudniki od javnih
naročnikov? Igor Knez

9.50–10.35	Kako izdelati kakovostno IT-pogodbo v okviru
javnega naročanja – praktični problemi
in rešitve Marko Anžič

11.10–11.30

5. tema: Slovenska javna naročila (in evropska sredstva?)

odmor

2. tema: ZPVPJN in ZJN-3
11.30–12.00	Dopolnjevanje ponudb po ZJN-3
Nina Velkavrh
12.00–12.45 Spremembe ZPVPJN Miriam Ravnikar Šurk
12.45–13.30 Ponudba s podizvajalci Tanja Bratina
13.30–14.30 kosilo
3. tema: Ali so javna naročila pri investicijah
v gradbeništvu pomoč ali le ovira
14.30–15.00 K
 aj je novega prinesel ZJN-3 na področju
gradbenih investicij mag. Urša Skok Klima
15.00–15.30	Praksa in dileme na področju investicij
v javnem sektorju Tanja Pihlar
15.30–15.45 odmor

10.35–11.05	Pomen skrbne priprave, jasnih sprememb in
pojasnil razpisne dokumentacije za uspešnost
postopka javnega naročanja Tadeja Pušnar
11.05–11.35

Ali bodo javna naročila lahko sledila porabi
evropskih sredstev? Miriam Ravnikar Šurk

11.35–12.05

Odmerjanje finančnih popravkov evropskih
sredstev – primer javnih naročil
dr. Aleksij Mužina

12.05–12.20 odmor
6. tema: Postopki, ki so in niso javna naročila
12.20–12.50 Evidenčna javna naročila v luči ZJN-3
mag. Vesna Matjašec

 premembe pogodb v postopkih javnega
12.50–13.20 S
naročanja s poudarkom na spremenjenih
okoliščinah pri izvajanju gradbene pogodbe
Aleš Avbreht

4. tema: Ukrepi naročnikov za uspešno izvedbo javnega
naročila

13.20–13.30 odmor

15.45–16.15	Zavarovanja za pravočasno izpolnitev pogodbe
o javnem naročanju dr. Vesna Kranjc

SKLEPI KONGRESA: SKUPNI DEL ZA NAROČNIKE
IN PONUDNIKE

16.15–16.45	Uporaba ZJN-3 pri poslih v zvezi
z nepremičninami Klemen Drnovšek

13.30	Sklepi spomladanskega velikega kongresa
naročnikov in ponudnikov ter odgovori na
vprašanja, predloge in pobude udeležencev

16.45–17.00 odmor

