Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
náplní semináře je problematika veřejných zakázek
pá 26.06.2020
1 452 Kč vč. DPH
v ceně osvědčení pro každého účastníka

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz

Garant:

Mgr. Magdalena Chmelařová

Rozsah:

5 hodin

Lektoři:

Mgr. Magdalena Chmelařová
- působí jako právník s hlavním zaměřením na problematiku veřejných zakázek.
Během své profesní kariéry v oblasti veřejných zakázek byla pracovníkem Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, konkrétně na sekci veřejných zakázek, kde prováděla
kontrolní činnost nad zadáváním veřejných zakázek. V současné době se podílí na
samotné administraci veřejných zakázek. V rámci seminářů se zaměřuje především
aktuální rozhodovací judikaturu v oblasti veřejných zakázek, přičemž jsou
prezentována i zásadní rozhodnutí vydaná v této oblasti.

Program:

Prezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.30 hodin
Diskuse: od 13.30 do 14.00 hodin
Obsah semináře:
bude odplněn co nejdříve dle aktuální legislativy

Poznámka:

Platbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 20 11
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1200 Kč + 21% DPH = 1452,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad
obdržíte u prezence nebo následně poštou
V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na
aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře
DALŠÍ INFORMACE:
Řádně vyplněnou webovou závaznou přihlášku zašlete prosím na adresu DTO CZ.
Výukové materiály obdržíte u prezence.
JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!
MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U
OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)
Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

