PROGRAM
Zagreb, 07. veljača 2020.
Tema: UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S
NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere)

09:00-10:30 Rizici i odgovornosti naručitelja u postupcima javne nabave
-

-

Obveze naručitelja prije pokretanja postupka javne nabave (plan nabave,
procijenjena vrijednost nabave, interna odluka o imenovanju stručnog
povjerenstva, izjave o postojanju sukoba interesa)
Poznavanje predmeta nabave kao „ključ uspjeha javne nabave“
Prethodna analiza tržišta sukladno čl. 198. ZJN 2016
Obvezne objave savjetovanja u EOJN RH
Izgled i sadržaj izvješća
Ex-ante provjere dokumentacije od strane posredničkih tijela
Ponovljena savjetovanja: značajne izmjene nakon savjetovanja
Projekcija vremenskog trajanja postupka ovisno o vrsti postupka i procijenjenoj
vrijednosti nabave.

10:30-10:45 - Pauza za kavu
10:45-12:15 Sadržaj dokumentacije o nabavi
-

Obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi, prikaz zahtjeva iz pravilnika Pravilnika
o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
Razlozi isključenja
Kriteriji za kvalitativni odabir ponuditelja
Kriteriji za odabir ponude
Specifični rizici koji se pojavljuju kod pripreme troškovnika i tehničkih specifikacija
koje moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima postupku javne nabave
Jamstva
Prijedlog ugovora (praktični primjeri za robe/radove/usluge)

12:15-13:00 - Pauza za ručak
13:00-14.30 Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju
-

Obvezni sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Zahtjevi za pojašnjenja ponuda

-

Zahtjevi za dostavu popratnih ažuriranih popratnih dokumenata
Zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške
Obvezni sadržaj odluke o odabiru/poništenju
Objave odluke i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u EOJN RH
Uvid u dokumentaciju postupka
Rok mirovanja (rokovi)
Sklapanje ugovora (rokovi)
Završetak postupka - objava obavijesti o sklopljenim ugovorima u EOJN RH
(rokovi)

14:30-14:45 - Pauza za kavu
14:45-16:15 Prikaz rizika određivanja financijskih korekcija u ex-post
provjerama posredničkih tijela za EU projekte
-

Najčešće pogreške naručitelja po fazama postupka javne nabave i predviđene
stope financijskih korekcija u EU projektima

Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog
programa „Program izobrazbe u području javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u
području javne nabave, Narodne novine br. 65/2017):













Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
sporazuma – s praktičnim primjerima
Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i
prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima − Otvoreni postupak javne nabave
Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
o Oblik i sadržaj
o Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
Objave javne nabave
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
o Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
o Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
Kriterij za odabir ponude
Ponuda – s praktičnim primjerima
o Oblik i sadržaj
o Zaprimanje i otvaranje
o Postupak pregleda i ocjene ponuda
Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s
praktičnim primjerima
Dodjela ugovora o javnoj nabavi

