SEMINÁŘ

Nový zákon o veřejných zakázkách
aneb pracovní snídaně …
Nový zákon o veřejných zakázkách 2016
z pohledu uchazeče – nově, stručně, ale efektivně
Seznámení s vládou schválenou verzí zákona
a souvisejícími pravidly

Vážené dámy, vážení pánové,
pravděpodobně i z našich pravidelných aktualit víte, jak složitý a dlouhý proces provází přijetí
nového zákona o veřejných zakázkách, jehož nejzazší termín účinnosti přichází v úvahu v dubnu
2016.
Po dlouhých diskusích a mnoha úpravách dostal podobu vládního návrhu zákona (byl schválen
usnesením vlády ze dne 05.10.2015, č. 783) a čeká jej projednávání v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR a následně v Senátu Parlamentu ČR.
Zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který v plném rozsahu nahradí dosavadní
zákon (z.č. 137/2006 Sb.), má především tyto cíle:
I. zajistit soulad s evropskou právní úpravou;
II. nastavit jasná pravidla, která zabrání korupci, garantují hospodárné nakládání s veřejnými
prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů;
III. v maximálně možné míře snížit administrativní náročnosti procesu zadávání veřejných zakázek
při současném zajištění dostatečné transparentnosti tohoto procesu;
IV. snížit délku zadávání veřejných zakázek;
V. minimalizovat počet rušených zakázek;
VI. snížit počet námitek k zadavateli i námitek k řešení ÚOHS atd.
Návrh zákona, který se systematicky a logicky značně odlišuje od dosavadního zákona,
přináší řadu nových institutů a změn jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele/uchazeče.
Zveme Vás tak na pracovní snídani, jejímž cílem bude nejenom seznámení s návrhem
nového zákona o veřejných zakázkách, především z pohledu uchazeče.
Snídaně se uskuteční v úterý 15. prosince 2015 od 09.00 hod do cca 11.00 hod.
Tato pracovní snídaně se uskuteční v krásném prostředí nedávno zrekonstruované restaurace
Altány Kampa, z které je krásný výhled jak na zimní (předvánoční ☺) Čertovku, tak do parku Kampa
(http://www.altanykampa.cz).
Parkování je samozřejmě zajištěno a to v bezprostřední blízkosti restaurace (viz popis a mapka
níže). Při potvrzením účasti nám prosím jen sdělte i požadavek na parkovací místo.

Program semináře
jaké základní principy a zásady ne/můžete očekávat od nového zákona o veřejných
zakázkách?
na co všechno si musím jako dodavatel/uchazeč do VZ dát pozor oproti předchozímu
zákonu – způsob uveřejňování zakázek, komunikace se zadavatelem, zadávací dokumentace,
podání nabídky a její možná úskalí, kvalifikační dokumentace se zaměřením na očekávané
novinky, využití poddodavatele (nyní subdodavatele), seznam kvalifikovaných dodavatelů, nové
trendy v oblasti hodnocení a hodnotících kritérií, námitky nově atd.;
zůstanou postupy z aktuální praxe novým zákonem dotčeny nebo nedotčeny? Předběžné
tržní konzultace, poptávková řízení, nepodstatné změny smlouvy a ne/přípustnost změny dodavatele v průběhu trvání smlouvy…;
Diskuse a dotazy ☺.

Informace
Datum konání:

úterý 15. prosince 2015, 09.00 – 11.00 hod

Místo konání:

restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
(http://www.altanykampa.cz);
Parkování zajištěno! Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova,
Nebovidská, Pelcova a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“
na velké parkoviště, kde pro Vás budou vyhrazena parkovací místa;
MHD – zastávka Hellichova;

Přednášející:

Mgr. Libor Štajer, JUDr. Kateřina Davidová a JUDr. Antonín Valuš;

Cena:

3.500 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek)
a zahrnuje účast na semináři, tištěnou prezentaci a občerstvení

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Srdečně Vás zveme ☺
S úctou
Libor Štajer, Kateřina Davidová a Antonín Valuš

