Dvodnevna delavnica

»VSE O JAVNEM NAROČANJU IN EKONOMSKO-DAVČNI VIDIK
VODENJA PROJEKTA«
Delavnica, namenjena prijaviteljem in partnerjem projektov ter ostalim zainteresiranim v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, bo izvedena v
sodelovanju z Uradnim listom Republike Slovenije in naslednjimi izvajalci:
mag. Goran Živec
mag. Jana Habjan Piletič
Igor Pirc
Mateja Dren

PROGRAM DELAVNICE
1. dan

8.00 – 8.30
8.30 – 9.00

Registracija udeležencev
Tatjana Rener – vodja Regionalne pisarne Štanjel: Uvodni pozdrav
Iztok Škerlič – vodja Skupnega tehničnega sekretariata: Predstavitev rezultatov
javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009

9.00 – 13.00

Celotna izvedba postopka javnega naročanja s poudarkom na pripravi razpisne
dokumentacije
 Začetni dokumenti pred začetkom postopka
 Izbira najprimernejšega postopka
 Priprava razpisne dokumentacije
 Vodenje postopka
 Ocenjevanje in dopolnitev ponudb
 Izbira ponudb/prekinitev postopka/zavrnitev vseh ponudb
 Sklenitev pogodbe
 Končni dokumenti in objava izida

Vmes
predvidena 20
min za odmor

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30

Izvajalki: mag. Jana Habjan Piletič in Mateja Dren
Kosilo
Zanimive odločitve DRK o posameznih institutih
 Aktivna legitimacija kot procesna predpostavka za vložitev zahtevka za revizijo
 Vsebina pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo
 Dopolnitve ali pojasnitve ponudbene dokumentacije
Izvajalca: mag. Jana Habjan Piletič in Mateja Dren
Okrogla miza
Kaj nam prinašajo predvidene spremembe
Sodelujejo vsi izvajalci

PROGRAM DELAVNICE
2. dan

8.30 – 10.20

Investicijska dokumentacija pred postopkom javnega naročanja
 Pomen in omejitve formalnih kriterijev razpis,
 Subjektivni kriteriji pri ocenjevanju projekta,
 Formalne omejitve in priporočila sodelovanja med naročnikom in potencialnimi
ponudniki v fazi priprave razpisne dokumentacije.
Izvajalec: mag. Goran Živec
Ekonomsko davčni vidiki pri projektih čezmejnega sodelovanja
 Problematika davka na dodano vrednost (odbitni, neodbitni davek),
 Pomen priprave ustreznega načrta uporabe za dosledno izvajanje davčnih
predpisov,
 Vpliv in omejitve rešitev na ekonomskem in davčnem področju za kasnejše
izvajanje projektov.

10.20 – 10.40

Izvajalec: Igor Pirc
Odmor za kavo
PRAKTIČNI DEL
1. sekcija

10.40 – 13.10

Postopki javnih naročil
Od sklepa o začetku postopka do podpisa pogodbe z izbranim
izvajalcem
Delavnica se bo izvajala glede na predhodno znanje javnih
naročil in se bo izvajala na konkretnih primerih.

Odmor za kavo 11.30 – 11.45

Izvajalki: mag. Jana Habjan Piletič in Mateja Dren
2. sekcija

10.40 – 13.10

Ekonomsko davčni vidik in problematika razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine ali države

Odmor za kavo 11.30 – 11.45

Izvajalca: mag. Goran Živec in Igor Pirc

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. Udeležba na delavnici je brezplačna. Izvedba
delavnice se sofinancira v okviru tehnične pomoči Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013.

