Pozvánka na jednodenní vzdělávací seminář

Problematika zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v projektech
spolufinancovaných SF EU
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
Datum konání: úterý 15. 3. 2011, od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: kongresový sál Krajského úřadu OK, Jeremenkova 40a, Olomouc
Lektor semináře: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (Institut pro veřejné zakázky
a PPPs)
Účastníci: cílová skupina projektu, zaměstnanci KÚOK, zástupci ORP, obcí,
mikroregionů, podnikatelského sektoru a dalších
PROGRAM:
-

-

-

-

Obecná část zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (východiska právní úpravy, veřejných
zakázek, vztah zákona k evropské legislativě, základní nástroje zadávání veřejných zakázek)
Vymezení základních pojmů (základní pojmy v oblasti veřejných zakázek, výklad těchto pojmů ve
vztahu k rozhodovací praxi ÚOHS)
Problematika veřejných zakázek (definice pojmů, seznámení s veřejnou zakázkou dle
identifikačních znaků, druhy veřejných zakázek a způsoby zadávání VZMR, legislativní trendy
v EU, judikatuře Evropského soudního dvora a EK k zadávání veřejných zakázek mimo režim
směrnic, VZMR a příklady, jak zamezit diskriminaci, např. při definici podmínek zadání)
Metodika zadávání (zadávací dokumenty), včetně nejčastějších chyb spojených se zadáváním
veřejných zakázek a praktické příklady zadávání VZMR (zadávací dokumenty, příklady použití
pravidel (metodik) na VZMR, verze praktických příkladů, nejčastější chyby)
Metodika zpracování, včetně nejčastějších chyb a praktické příklady z praxe (činnosti spojené
s průběhem lhůty pro podání nabídek, činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou
uchazeči svými lhůtami vázání, činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení, metodické
materiály a doporučení k OP)
Problematika EU – specializace na ROP NUTS II Střední Morava a další OP, jejich návaznost na
veřejné zakázky (srovnání pravidel jednotlivých OP s postupy stanovenými pro VZMR, řešení
chybných metodických postupů, přezkum a kontrola zadávání VZMR, role ÚOHS, ESD, EK,
Účetního dvora EU, ÚRR a dalších kontrolních institucí)

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Účast na semináři je bezplatná. Prezence účastníků probíhá vždy od 8:30 do 9:00 hodin.
Účastníci obdrží na místě školící materiály pro seminář a drobné občerstvení.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Leona Valovičová, projektová manažerka projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2010-2012, tel.: 585 508 236, 724 057 295, e-mail: l.valovicova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

Přihláška na vzdělávací seminář:
Problematika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech
spolufinancovaných SF EU
Termín konání: 15. 3. 2011

Jméno, příjmení, titul:

Organizace:

Kontaktní údaje (telefon, e-mail):

Datum a místo narození (pro potřeby vystavení certifikátu):

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu vzdelani@kr-olomoucky.cz nejpozději do 11. 3. 2011.
Po naplnění kapacity kongresového sálu bude příjem přihlášek zastaven.
.
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