
KAKO USPJEŠNO SUDJELOVATI 
U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE?

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

PRIJAVA

Prijavnicu pošaljite:

CIJENA: 500,00 KN 

KOTIZACIJA

LOKACIJA

Na stručni događaj se prijavite prijavnicom, koja vrijedi kao narudžbenica.

Prijave primamo do popunjenja slobodnih mjesta.

ź  putem e-pošte: iva.radeljic@info-puls.hr

ź  putem pošte: Info puls d.o.o., Bosiljevska 7, 10000 Zagreb

U slučaju odgode ili otkazivanja termina sve prijavljene ćemo pravovremeno obavijesti o promjeni.

+ PDV

Kotizaciju plaćate odmah po prijavi na poslovni račun: 

Info puls d.o.o., Bosiljevska 7, 10000 Zagreb, u  ERSTE-u

Broj računa: 2402006-1100579465. 

Račun će te dobiti po završetku strukovne konferencije.

Strukovna konferencija će se održati u Zagrebu

Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104

www.info-puls.hr 

15. svibnja 2013.
9-16 h

- praksa DKOM-a
- praktični primjeri 
- mišljenja Uprave za sustav javne nabave



Naziv tvrtke:

Adresa:

Mjesto i poštanski broj:

Pravna osoba: DA NE OIB:

Ukoliko su podaci o uplatitelju računa drugačiji od gore navedenog, molimo Vas da upišete točne podatke 
(u suprotnome ostavite prazno):

Naziv tvrtke:

Adresa:

Mjesto i poštanski broj:

Pravna osoba: DA  NE OIB:

Ime i prezime:

Telefon: Fax:

Email:

Broj polaznika: 

Ime i prezime polaznika:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Želim primati dodatne obavijesti: DA NE

Pečat i potpis: Datum: 

KONTAKT OSOBA:

ISPUNJENA PRIJAVNICA VRIJEDI KAO NARUDŽBENICA. POTPISIVANJEM PRIJAVNICE PRIHVAĆATE OPĆE UVJETE 
SUDJELOVANJA NA STRUKOVNOJ KONFERENCIJI. TAJNOST VAŠIH PODATAKA JE ZAGARANTIRANA.

PRIJAVNICA
Oznaka: STRUKOVNA KONFERENCIJA

■ Termin:

■ Lokacija:

■ Trajanje: 

■ Stručni sadržaj

■ Cijena: 500,00 KN 

  

 15.05.2013. 

 Centar Nova Galerija, Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb 

od 09.00 do 16.00 sati

(+ PDV) 

KAKO USPJEŠNO SUDJELOVATI 
U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE?



PREDAVAČI: BILJANA LERMAN

IVA ŠULER

KRISTINA ZOVKO

9:00 - 9:15 UVOD

9:15 - 10:45 OPĆENITO O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE
· 

 

OPĆENITO O TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

10:45 - 11:00 Pauza za kavu

11:00 - 12:30 OPĆENITO O RAZLOZIMA ISKLJUČENJA

OPĆENITO O UVJETIMA SPOSOBNOSTI

12:30 - 13:30 Pauza za ručak

13:30 - 16:00 OPĆENITO O PONUDI

opći podaci 
· kako pravilno odrediti procijenjenu vrijednost
· vrijednosti pragova
· način određivanja rokova
· predmet nabave kroz primjere i praksu DKOM-a

· kako se određuju tehničke specifikacije
· dodatak „jednakovrijedan“ kroz primjere i praksu DKOM-a
· kako pravilno odrediti količine uz primjere iz prakse
· troškovnik kroz primjere i praksu DKOM-a

· obvezni i ostali razlozi isključenja
· praktični primjeri
· praksa DKOM-a
· mišljenja Uprave za sustav javne nabave

· uvjeti sposobnosti kroz primjere i praksu DKOM-a
· kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih uz praktične  primjere
· određivanje minimalnih razina sposobnosti
· kako sposobnost dokazuje zajednica, a kako podizvoditelji
· izlazak člana iz zajednice ponuditelja

· način određivanja cijene kroz primjere iz prakse
· kako postupiti ukoliko je cijena u troškovniku različita 
  od one u ponudbenom listu
· kako i kada se iskazuje PDV
· kriteriji za odabir kroz praksu DKOM-a
· neuobičajeno niska cijena - razlog za odbijanje ponude?
· rok valjanosti ponude
· rok, način i uvjeti plaćanja 
· komunikacija i razmjena informacija u postupku

PROGRAM

DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVE

Kontakt osoba: Iva Radeljic 

   
    

e-mail: 
Mobile: 
Phone: 
Fax: 

iva.radeljic@info-puls.hr 
+385 (91) 613 83 84
+385 (01) 22 25 250
+385 (01) 22 25 251  

Info puls d.o.o.
Bosiljevska 7
HR - 10000 Zagreb
OIB: 43150843424
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