U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č E S K É

R E P U B L I K Y z. s.

POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na dopolední seminář

„Nová úprava veřejných zakázek z pohledu účastníka“
který se bude konat dne 19. května 2016
v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Časový a odborný program:
8:30 – 9:00
9:00 – 14:00

Prezence účastníků
Přednáška

Program:
•
•
•
•
•
•
•

Změny v okruhu zadavatelů a veřejných zakázek podléhajících zákonu
Podmínky účasti v zadávacích řízeních
Nabídka účastníka, její posouzení a hodnocení
Ukončení zadávacího řízení
Obrana dodavatele proti postupu zadavatele (námitky, správní a soudní řízení, náhrada
škody)
Změny a ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky
Rizika porušení soutěžních předpisů v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních (bidrigging)

Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme
pro sebe.

Přednášející: JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D., Mgr. Kateřina Slováčková
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 13. 5. 2016, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR z.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí.
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 4, 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.

Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 30. 4. 16 činí
959,- Kč bez DPH
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 30. 4. 16 činí
1.259,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí
1.959,- Kč bez DPH
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR z.s. - www.uppcr.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

