PROGRAM
Zagreb, 04. rujan 2020.
Tema: IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA RADOVE,
PROJEKTANTSKE USLUGE I USLUGE STRUČNOG NADZORA
SUKLADNO IZMJENAMA POSEBNIH PROPISA IZ PODRUČJA
GRADNJE, pregled i ocjena ponuda s posebnim osvrtom na
nabave financirane iz fondova EU kroz praksu, odluke
naručitelja u postupku javne nabave, sklapanje i izvršenje
ugovora o javnoj nabavi radova, praksa DKOM-a

09:00-10:30 Izrada dokumentacije o nabavi za radove sukladno izmijenjenim
propisima iz područja gradnje
- osvrt na izmjene propisa iz područja gradnje i izmjena pristupa u pripremi i provedbi
postupaka javne nabave radova
kako u DON odrediti uvjete i dokaze profesionalne te tehničke i stručne sposobnosti
za nabavu radova
kako odrediti uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni po posebnim propisima i
stručnim pravilima za obavljanje djelatnosti građenja i rokove u kojim ih gospodarski subjekt
mora ispuniti
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30-10:45 - Pauza za kavu
10:45-12:15 Izrada dokumentacije o nabavi za projektantske usluge i usluge
stručnog nadzora sukladno izmijenjenim propisima iz područja gradnje

- kako u DON odrediti uvjete i dokaze profesionalne te tehničke i stručne sposobnosti za
nabavu projektantskih usluga i usluga stručnog nadzora
- kako odrediti uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni po posebnim propisima i stručnim
pravilima za obavljanje poslova i djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i i
rokove u kojim ih gospodarski subjekt mora ispuniti

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:15-13:00 - Pauza za ručak
13:00-14.30 Odluke naručitelja u postupku javne nabave
-

odluka o odabiru, ispravci odluke o odabiru
rok mirovanja i pravni učinci odluke o odabiru
ponovno rangiranje ponuda nakon donošenja odluke o odabiru
odluka o poništenju i učinak odluke o poništenju
primjeri iz prakse i praksa DKOM-a

14:30-14:45 - Pauza za kavu
14:45-16:15 Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova
-

izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova
hitni nepredviđen i dodatni radovi
primopredaja radova
plaćanje izvedenih radova
jamstveni rokovi
ugovorna kazna
odgovornost za nedostatke
rješavanje sporova

