Detalji programa sa satnicom i predavačima:
Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti, posebni uvjeti izvršenja Ugovora, ekonomski najpovoljnija
ponuda, pregled i ocjena ponuda, zelena javna nabava i LCC, najvažnija pravna praksa DKOM-a i
VUS-a, Zagreb, 06.10.2020.
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Provjera dokumenata
Primjeri iz prakse
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Uvjeti sposobnosti i
posebni uvjeti za
izvršenje ugovora



Obveze i mogućnosti propisivanja
profesionalne, ekonomske i
tehničke sposobnosti
Posebni uvjeti za izvršenje
ugovora / sukladno posebnim
propisima

Marijana
Šperanda

Što, kako i kada koristiti
Pregled i ocjena ponuda u okviru
uvjeta sposobnosti
Izreke iz rješenja DKOM-a i
presuda VUS i ESP s ključnim
porukama

Marijana
Šperanda

Analiza najčešće korištenih
kriterija iz prakse
Bodovanje stručnjaka i rokova
Razlika između različitih modela
kriterija i best-buy
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Analiza osjetljivosti i provjera
kriterija prije objave
Pregled i ocjena ponuda u okviru
kriterija ENP
Praksa DKOM i VUS
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Pravilna priprema dokumentacije
o nabavi
Ispravno postupanje u okviru
pregleda i ocjene ponuda kod
osnova za isključenje
Obveze i mogućnosti naručitelja i
ponuditelja tijekom roka za
dostavu ponuda






Pauza za kavu
Obveze u okviru
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zelene javne nabave,
LCC

Nacionalnom akcijskom planu za
ZeJN
Mjerila ZeJN, eko oznake i
korištenje u javnoj nabavi

Šperanda

 LCC alati
 Primjeri iz domaće i strane prakse

Marijana
Šperanda
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Obveze u okviru
zelene javne nabave,
LCC

Poveznica: Teme iz stavka 4. Priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne
nabave, točke:
1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i
Europskoj uniji
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
12. Kriterij za odabir ponude
13. Ponuda – s praktičnim primjerima
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
18. Održiva i zelena javna nabava

