U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č R z. s.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Unie podnikových právníků ČR z. s. tímto srdečně zve své členy na dopolední seminář na téma

„Elektronizace a veřejné zakázky“
který se bude konat dne 19. ledna 2018
ve spol. Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13 – budova „E“ (ta menší),
v zasedací místnosti E.335 ve třetím patře.
8:30 – 9:00
9:00 – 13:00

Prezence účastníků
Program:
aktuality v oblasti elektronizace veřejných zakázek
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
uveřejňovací povinnosti zadavatele (Věstník veřejných zakázek a Úřední
věstník veřejných zakázek Evropské unie)
 elektronický nástroj - NEN
 profil zadavatele
 elektronizace a otevírání obálek s nabídkami, elektronická aukce a
elektronické katalogy
 uveřejňování zadávacích podmínek, skutečně uhrazené ceny a písemné
zprávy zadavatele




V půldenním kurzu se jeho účastníci seznámí s principy komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem v elektronické podobě. Kurz je určen jak pro „ostřílené“ zadavatele a dodavatele, tak i
pro zadavatele a dodavatele začátečníky, kteří neznají povinnosti uložené zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Cílem kurzu je získat informace, kde se mohou s prvky elektronizace při zadání
veřejné zakázky setkat a jak se s nimi vypořádat v praxi. Účastníci získají veškeré potřebné znalosti
o komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v elektronické podobě podle pravidel zákona o
zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů.
Změna programu je vyhrazena.

Prezentují:
Mgr. Jiří Vondráček a Mgr. Monika Koudelková - spoluautoři ZZVZ, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
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.
Účastnický poplatek činí 499,- Kč bez DPH.
Organizační informace:
Svoji účast, prosíme, potvrďte do 12. ledna 2018 na e-mailovou adresu info@uppcr.cz , kontaktní
osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do naplnění
kapacity zasedací místnosti. V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom seminář
mohli nabídnout dalším zájemcům, neboť počet účastníků je limitován.
V podzemních garážích budovy D je možné zajistit omezený počet parkovacích míst, pokud
někdo z přihlášených bude mít zájem, nechť pošle do 15. 1. 2018 svůj požadavek s uvedením
jména, příjmení a RZ vozidla na mailovou adresu david.matejka@siemens.com.
Pro účastníky nebude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR
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

