ČLANSTVO V FORUMU
ZNANJA ZA NAROČNIKE
V družbi S-Procurement se dobro zavedamo spreminjajočih se potreb naročnikov, ki jih je
prinesla digitalizacija. Z željo, da z znanjem in našimi bogatimi izkušnjami opolnomočimo
tako naročnike kot tudi ponudnike, smo nadgradili FORUM ZNANJA, za katerega si
želimo, da postane skupnost, ki bo na enem mestu združevala naročnike in ponudnike
ter postala prostor za izmenjavo znanja, izkušenj, idej, poslovnih priložnosti, prostor, ki bo
omogočal sodelovanje, deljenje pobud in konstruktivnih kritik. S temi aktivnostmi bomo
pripomogli k profesionalizaciji javnega naročanja pri nas. Oddaja javnih naročil pa bo s
tem postala lažja, bolj inovativna in transparentna.
Članstvo v FORUMU ZNANJA vam kot naročniku omogoča brezplačen dostop do rednih
mesečnih izobraževanj s praktičnimi nasveti s področja priprave in oddaje javnih naročil,
oblikovanja pametnih meril, optimizacije nabavnih procesov v zasebnem sektorju,
trajnostne nabave, državnih pomoči ter drugih aktualnih tem s področja javnega
naročanja. Med drugim vam bodo na voljo tudi vzorci pogodb in dokumentov potrebnih
pripravo razpisne dokumentacije, strokovna gradiva in članki, pomembne odločitve
DKOM in Sodišča EU, aktualne novice, arhiv foruma in izobraževalnega centra ter možnost
individualnega svetovanja.

UGODNOSTI V FORUMU ZNANJA ZA NAROČNIKE
ČLANSTVO V FORUMU ZNANJA:

• brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 50 min (9 - 10 mesečnih izobraževanj letno)
• obveščanje o novostih na področju javnega naročanja in nabavnih procesov
• strokovni prispevki s področja javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju: aktualne teme, praksa DKOM,
praksa Sodišča EU, pametna merila, trajnostno usmerjena nabava, krožno gospodarstvo, javno-zasebna
partnerstva, javne službe, javni razpisi, državne pomoči, projektno vodenje, priprave ekonomskih in investicijskih
študij ter študij upravičenosti podelitve koncesije, projektno financiranje, pametna mesta in pametne skupnosti,
mobilnost na alternativne vire goriv, energetsko pogodbeništvo …
• neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
• 15 min zasebne konzultacije na družbo/mesec, praviloma po izvedbi rednega mesečnega izobraževanja
• dostop do tekočih strokovnih prispevkov in arhiva
• dostop do vzorcev dokumentov (partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)
• možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
• aktivno sodelovanje na dogodkih FORUMA

PREMIUM FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA S-PROCUREMENT:

• vsi naročniki v Sloveniji imajo ob sklenitvi naročniškega paketa avtomatično vključen najboljši naročniški paket z
vsemi funkcionalnostmi za naročnike
• premium korak - po - korak tehnična podpora
• oddaljena tehnična podpora
Za vse naročnike, ki so uporabniki informacijskega sistema S-Procurement na podlagi rednega mesečnega
naročniškega paketa, je dostop do vsebin FORUMA ZNANJA brezplačen.
Za naročnike, ki niso uporabniki informacijskega sistema S-Procurement na podlagi rednega mesečnega naročniškega
paketa, pa je članstvo v FORUMU ZNANJA na voljo po sledečih promocijskih cenah:
• 45 EUR/mesec za mikro naročnike (do 5 zaposlenih),
• 95 EUR/mesec za majhne in srednje velike naročnike (od 6 do 50 zaposlenih),
• 145 EUR/mesec za velike naročnike (nad 51 zaposlenih).
Število članov FORUMA ZNANJA pri posameznem naročniku in tako tudi uporabnikov pri dostopu do samih spletnih
vsebin ter udeležencev rednih mesečnih izobraževanj v nobenem primeru ni omejeno.
Za več informacij o uporabniških paketih in predstavitvi FORUMA ZNANJA se lahko obrnete na:

info@s-procurement.si
www.s-procurement.si
+386 (0)1 60 100 71

