se zaměřením na obce jako zadavatele a dotační pravidla
Na semináři Vás přednášející seznámí s praktickými zkušenostmi se zadáváním veřejných
zakázek v uplynulém programovém období a dále vám budou představeny hlavní změny
vyplývající z nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který bude účinný již 01. 10. 2016.
TERMÍN KONÁNÍ: 14. 06. 2016 9:00 – 15:00 hod.(školící prostory otevřeny od 8:30 hod.)
MÍSTO KONÁNÍ: Statek Bernad v Královském Poříčí – podkrovní školící místnost, Šachetní 135.
Přednášející: Mgr. Miloslav Holek, vedoucí právně správního oddělení, ABRI s.r.o.
PROGRAM SEMINÁŘE (09:00 – 15:00)
 Jak na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(Povinnosti zadavatele, co a jak je třeba uveřejnit, vnitřní směrnice, hlavní zásady, ukázka uveřejňování)

 Výběrová řízení podle nových pravidel dotačních programů pro období 2014 - 2020
(Nová pravidla pro zadávání dotovaných zakázek – společné pro všechny OP)

Přestávka (coffee break) 20 minut
 Zkušenosti a konkrétní chyby v dotovaných projektech v Karlovarském kraji
(Zaměření na pochybení a korekce udělené v rámci posledních výzev ROP NUTS II SZ „Na co chodí kontroly“)

 Časté chyby při zadávání veřejných zakázek „čeho se vyvarovat“ vč. postupu hodnotících komisí
(Zadávací dokumentace – příprava a kontrola, co a kde uveřejnit, nastavení kvalifikace, hodnotící kritéria,
požadavky na nabídku, postup hodnotící komise, žádost o vysvětlení nejasnosti, hodnocení nabídek)

Přestávka (občerstvení) 20 minut
 Námitky a možná obrana dodavatelů aneb co vás může čekat ze strany stěžovatelů
(Typy námitek, lhůty pro uplatnění, návrh k ÚOHS, formální náležitosti, platby)

 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 – hlavní změny pro zadavatele od října 2016
(Hlavní přínosy pro zadávání veřejných zakázek, co bude jinak, s čím již nyní můžete počítat)

CENA SEMINÁŘE: 1.250,- Kč bez DPH tj. 1513,- Kč vč. DPH
V případě účasti 2 a více účastníků z jedné organizace zvýhodněná cena 1.050,- Kč bez DPH/osoba. tj. 1271,- Kč vč. DPH

Vyplněnou přihlášku na seminář zašlete do 10. 06. 2016 na emailovou adesu info@abri-dotace.cz.
Přihlášení účastníci mohou zároveň v termínu do 5 dnů před konáním semináře zaslat případné dotazy písemně
na email: holek@abri-dotace.cz, tyto budou následně na závěr semináře zodpovězeny.
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ABRI, s.r.o. patří mezi přední poradenské a vzdělávací společnosti v Karlovarském kraji,
kde úspěšně působí již od roku 2006. Za dobu svého působení pomohla výrazným
způsobem rozvoji zejména Sokolovského regionu, v němž také sídlí. Své služby můžeme
opřít o silný tým odborníků v oblasti dotací, práva veřejného investování a vzdělávání.
Našimi klienty jsou z 90 % zejména subjekty z veřejného sektoru.
Mgr. Miloslav Holek, vedoucí právně správního odd. absolvent právnické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích působil jako právník na Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Zabývá se
řešením otázek veřejného investování, aplikační praxí zákona o veřejných zakázkách a
zejména administrací veřejných zakázek. V Karlovarském a Plzeňském kraji pomohl s
úspěšnou administrací veřejných zakázek již desítkám veřejných zadavatelů v objemu
několika set milionů korun.
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