
 

 

ČEHO SE BUDE SEMINÁŘ TÝKAT? 

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy zákona o 

zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který vejde v účinnost v první polovině roku 

2016 a nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Seminář 

bude zaměřen zejména na: 

► shrnutí nových požadavků ZZVZ a změn oproti stávající právní úpravě 

► nové prováděcí právní předpisy k ZZVZ 

► nové výjimky ze zákonného postupu při zadávání veřejných zakázek 

► nové finanční limity veřejných zakázek platné od 1. 1. 2016 

► nové druhy zadávacích postupů a nové instituty v zadávacích řízeních 

► změny v uveřejňovacích formulářích Věstníku veřejných zakázek 

► nové požadavky na prokazování kvalifikace dodavatelů 

► nové lhůty pro zadávání veřejných zakázek 

► nová pravidla pro ustanovování komisí 

► nové možnosti hodnocení nabídek 

► povinnost elektronické komunikace v zadávacím řízení 

► změny při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému 

► nové požadavky na elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek 

LEKTOŘI 

Mgr. Petr Moucha – odborník na zadávání veřejných zakázek s více než desetiletou praxí ve 

státní správě i v organizacích externích administrátorů zadávacích řízení veřejných zakázek 

Ing. Pavel A. Eger – odborník na elektronické zadávání veřejných zakázek s více než osmiletou 

praxí, spoluautor nejpoužívanějších českých elektronických nástrojů pro veřejné zakázky 

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN? 

Primárně zadavatelům veřejných zakázek, kteří zadávají veřejné zakázky podle zákona. Dále 

pak všem, kteří se chtějí v oblasti zadávání veřejných zakázek lépe zorientovat (např. 

dodavatelům, zástupcům médií, odborné veřejnosti). 

ROZSAH A TERMÍNY KONÁNÍ 

1. den (8:30 až 16:00 včetně hodinové 

přestávky na oběd) + 2. den (8:30 až 12:30), 

prezence vždy od 8:00, konkrétní termíny naleznete 

na www.tendersystems.cz 

MÍSTO KONÁNÍ 

Praha - OREA Hotel Pyramida 

Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 (zastávka MHD 

„Malovanka“) 

CENA SEMINÁŘE 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zahrnuje výklad lektorů (10 hodin), školící 

materiály, 4GB flash disk, občerstvení, 1x oběd a 

certifikát o absolvování; při účasti 4 a více osob 

z organizace sleva 20% (slevy nelze kombinovat). 

DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Ing. Dana Vinzensová / tel.: +420 212 241 545 

e-mail: dana.vinzensova@tendersystems.cz 

Přihlašovat se lze též na webové adrese 

www.tendersystems.cz – vyplňte elektronický 

formulář v sekci služby – školení a vzdělávání. 

Seminář Vám přináší společnost Tender systems s.r.o. se sídlem nám. Před Bateriemi 18, 

162 00 Praha 6, IČO: 29145121, číslo účtu 7394480001/5500, www.tendersystems.cz 

5.150,- Kč bez DPH za osobu 

► DOBRÁ CENA 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi 
dvoudenní seminář (nejen) pro zadavatele veřejných zakázek 

 

členové projektu POCTIVÝ 

ZADAVATEL SLEVA 20% 

NOVĚ VČETNĚ 
OBĚDA A 4GB 
FLASH DISKU 
S PODKLADY! 
 

http://www.tendermarket.cz/

