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Seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Seznámíte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací
řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem jsou i aktuální změny zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek, který byl novelizován k 1. 1. 2018.

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět.

17.10.2019

9:00 14:00

Praha

CUBE Office
Center

3390 Kč

Nechte nám prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

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.

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 a dodavatele veřejných zakázek - začátečníky.

Obsah semináře:
Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích
předpisů.
Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky.
Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se dozví o veřejné zakázce?
Kvalifikace dodavatele.
Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v
zadávacím řízení.
Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a
subdodavatele).
Náležitosti nabídky dodavatele.
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Aktuální rozhodovací praxe.
Přezkumné řízení.
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