EXPERT EVENTS, със съдействието на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ,
организира:

СЕМИНАР

“ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”
22 октомври 2018 г., гр. София
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6

ЛЕКТОРИ:
 ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист, експерт по обществени поръчки
 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - юрист, експерт по обществени
поръчки

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
22 октомври 2018 г. – понеделник:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – Актуалните промени в ЗОП и ППЗОП – преглед на
последните изменения и допълнения в нормативната уредба относно правилата за
обжалване на актовете на възложителите



Представяне на Проекта на ЗИД на ЗОП 2018:
o Стойностни прагове

o Електронно възлагане и електронна платформа
o Лично състояние на кандидатите и участниците

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – Представяне на Проекта на ЗИД на ЗОП 2018



Срокове за прилагане на основанията за отстраняване от процедурата



Изменение на условията по процедурата



Изменение на договор за обществена поръчка



Нови административнонаказателни състави

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – Практически проблеми при подготовката и провеждането
на процедурата



Документация



Изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка



Правила при разработването на техническите спецификации



Ограничителни условия



Методиката за оценка и чл. 33 ППЗОП



Разяснения по процедурата



Изменение на условията



Лично състояние и критерии за подбор



Трети лица и подизпълнители



Свързани лица



Забраните по чл. 101, ал. 9 и 10 ЗОП

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – Практически проблеми при провеждане на процедурата


Попълване и подаване на оферта



Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор и
доказване на съответствието с изискванията



Разглеждане на офертите – работа на комисията; разглеждане на документите
за подбор; преценка на техническото и ценовото предложение; съдържание и
преценка на писмената обосновка по чл. 72 ЗОП



Прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ

