Pozvánka na jednodenní vzdělávací seminář

Novela zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
Datum konání: úterý 5. října 2010, od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Hotel Sigma Olomouc, Jeremenkova 36, salonek K6
Lektoři semináře: Mgr. Bohdan Dvořák (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.)
Účastníci: cílová skupina projektu, zaměstnanci KÚOK
Seminář je koncipován tak, aby poskytl potřebné informace jak těm účastníkům, kteří zákon znají
z každodenní praxe, tak i těm, kteří potřebují komplexní informace o zadávání veřejných zakázek.
Seznamuje účastníky se správnými a efektivními postupy krok za krokem při zadávání veřejných
zakázek již podle poslední novely č. 179/2010 Sb., a specifikuje zároveň všechny změny oproti
stávajícímu znění zákona, platné od 15. září 2010. Zvláštní důraz je věnován stanovení
nediskriminačních a transparentních zadávacích podmínek v oblasti kvalifikace, technických
podmínek a hodnocení nabídek, včetně příkladů nejčastějších pochybení.

PROGRAM:
- typy zadávacích řízení dle předmětu zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky,
typy VZ dle hodnoty,
- efektivnější způsoby zadávání - rámcové smlouvy a jejich typy, opční právo, dělení zakázek
- lhůty v zadávacím řízení, tvorba zadávací dokumentace, zveřejňování v ISVZUS,
kvalifikace uchazečů, obsah nabídky,
- otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, povinné zprávy a protokoly, ukončení
zadávacího řízení, administrace veřejné zakázky,
- dopad nové rozhodovací praxe ÚOHS na praktické postupy při zadávání veřejných
zakázek, včetně příkladů z rozhodovací praxe orgánů Evropské komise v rámci
strukturálních fondů EU
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:
Novela zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termín konání:
5. 10. 2010

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 1. 10. 2010.

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

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

