KURSY.CZ
https://www.kursy.cz/verejne-zakazky-pro-mirne-pokrocile-productsmvzpp/
Seminář

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře.
Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

15.10.2020

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3590 Kč

Závazná přihláška

3.12.2020

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3590 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.
další termíny

Lektor
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium
(Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný
pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

Seminář je určen pro
Zadavatele veřejných zakázek.

Obsah semináře
Výklad k aktuálním legislativním změnám v oblasti veřejných zakázek v ČR a v EU, k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a jeho prováděcím předpisům
Pojem veřejná zakázka, její druhy a limity ve vztahu k postupu podle zákona.
Pojem zadavatel a odlišnosti při zadávání různými druhy zadavatelů
Jak řádně zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.
Jaká zadávací řízení použít a výklad krok za krokem v zadávacích řízení s upozorněním na úskalí jednotlivých zadávacích
řízení.
Dodavatel, účastník zadávacího řízení a nastavení kvalifikace, včetně příkladu dobré a špatné praxe.
Jak správně nastavit zadávací podmínky a další výklad k zadávací dokumentaci.
Přezkumné řízení - aktuální rozhodovací praxe a opravné prostředky v oblasti veřejných zakázek.
Aktuální rozhodovací praxe.
Změny v přezkumném řízení.
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