Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки
2018/2019, х-л „Легенди“, 13-14.12.2018г.

ПРОГРАМА
13.12.2018 / четвъртък/
Лектор: Антоанета Първанова
8:30-9:00 – Регистрация на участниците.
9:00- 10:30
Актуални промени свързани с:
- реда за възлагане;
- определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка;
- сроковете и основания за съкращаване;
- промени в обявените условия;
- включване на опция/подновяване – начин на изчисление и оповестяване.
- изпълнение на договор с предвидена клауза за опция/подновяване;
- възможни грешки, свързани с изчисляване на стойността на обществената поръчка.
10:30-11:00 Кафе пауза
11:00-12:30
Обект и предмет на обществената поръчка:
- дефиниране на предмета;
- наличие на систематична свързаност между еднакви и различни обекти на обществени
поръчки;
- същност на обособените позиции - като част от основния предмет на обществената
поръчка;
- правила и забрани при възлагане на обществена поръчка по обособени позиции;
- възлагане и оповестяване на обособени позиции, съобразно тяхната индивидуална
стойност.
- възможни грешки, свързани с определяне на предмета на обществената поръчка.
12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.
13:30-15:00
Обява/покана до определени лица:
- съдържание;
- оповестяване;
- ред за приемане, разгледждане и класиране на офертите – правила по ЗОП и ППЗОП;
- възможни грешки при възлагане чрез обява или покана до определени лица.

15:00-15:30 Кафе пауза.

15:30 -17:00
Договор и основания за неговото изменение:
- необходими документи за сключване на договор;
- договор с периодично или продължително изпълнение;
- договор по рамково споразумение;
- изменение на договор;
- съществени измения.
- възможни грешки при сключването и изпълнението на договора.
14.12.2018 / Петък/
Лектор: Цветелина Попова
9:00-10:30
Коментар на измененията в Закона за обществените поръчки.
-Задължения на възложителя.
-Профил на купувача.
-Електронно възлагане.
-Основания за отстраняване.
-Участие на обединения в процедурите.
-Промените в обжалването на процедури на възложители.
- Сключване на договор под условие по реда на чл. 114 от ЗОП.
10:30-11:00 Кафе пауза
11:00-12:30
Актуална практика на контролните органи КЗК и ВАС.
-Проблеми и пропуски при решения за откриване на процедура.
-Определяне на критерии за подбор.
-Конструиране на методика за оценка на офертите.
-Разграничение между подизпънител и трето лице, предоставящо ресурс.
-Основания за отстраняване от процедурата.
* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и
определените лектори.

