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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: CURS FORMARE PROFESIONALA Data publicare: 14.11.2022 11:48

Cod si denumire CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesionala
(Rev.2)

Data finalizare: 14.11.2022 13:51

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 14.11.2022 11:56

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 14.11.2022 13:51

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Deva Denumire: S.C. EURO BEST TEAM S.R.L.

CUI: 4374393 CUI: 21030918

Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Moşilor, nr. 296, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate:
Bucuresti, Cod postal: 020898

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 254210072 Telefon: +40 311020614

E-mail: informatica@primariadeva.ro E-mail: office@eurobestteam.ro

Website: www.primariadeva.ro Website: http://www.eurobestteam.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Curs formare profesionala pentru functionari publici - Expert achizitii
publice

Conditii de livrare Online

Conditii de plata OP conform talon de participare

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

CURS  EXPERT ACHIZITII
PUBLICE - ONLINE,
ACREDITAT, COD COR
214946 (STUDII SUPERIOARE)

Solicitata: 3 Pret estimat: 750,00

Numar de referinta: 04022019 Ofertata: 3 Pret de vanzare: 750,00

Pret de catalog: 750,00 RON/bucata Valoare estimata: 2.250,00

Cod si denumire CPV: 80530000-8 - Servicii
de formare profesionala (Rev.2)

Valoare de vanzare: 2.250,00
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Descriere: Curs Expert Achiziţii Publice se adresează tuturor celor care doresc să dobândească competențe în elaborarea și gestionarea
procedurilor de achiziţii publice. Pregătirea este intensivă, iar lectorii sunt consultanți în achiziții publice, buni cunoscători ai legislației
achizițiilor publice, cu experiență dobândită atât în ofertare, cât și în evaluare.

Tematica și tehnicile de predare vizează dezvoltarea abilităților specifice de scriere, monitorizare și evaluare a procedurilor de achiziții
publice, oferind înțelegerea unei proceduri de achiziții și dincolo de „baricadă”, prin aplicații practice realizate în echipe mixte – ofertanți și
contractanți. Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile.

Sunt prezentate și experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice achiziţiilor publice, înțelegerea procesului de
evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor. Sunt prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și
aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor.

Nou! Legislatie actualizata in domeniul achizitiilor publice + Familiarizare cu noul Sistem Electronic de Achizitii Publice SICAP!
Cursul de achizitii este 100% practic si ofera o experienta valoroasa de invatare atat celor care oferteaza produse si servicii, cat si celor care
lanseaza proceduri.

"Procesul de achizitii publice este complex si dinamic, fiind in permanenta evolutie si adaptare. Modificarile legislative, nevoia continua de
adaptare la practicile comerciale, gestionarea riscurilor inerente fiecarei achizitii, diversitatea spetelor din domeniu, caracterul concurential al
procesului, toate accentueaza nevoia unei pregatiri teoretice solide, cu orientare spre aplicabilitate practica. Cunoasterea legislatiei in
domeniu este necesara, dar nu suficienta pentru gestionarea oricarei situatii intalnite; cunostintele privind solutiile posibile, punctele tari si
slabe ale acestora si riscurile aferente sunt singurele care permit unui expert in achizitii sa realizeze managementul corect al unui astfel de
proces complex." Sorin Turturea, trainer EBT.

Procesul achizitiilor este abordat din perspectiva autoritatilor contractante, a beneficiarilor privati implicati in proiecte europene si a
ofertantilor. De asemenea, cunostintele dobandite in cadrul cursului sunt aplicabile si in achizitii derulate de entitati private (achizitii realizate
conform unor proceduri proprii de unele mari corporatii sau gestionarea unei oferte catre un client privat).

In curs sunt abordate si ultimele reglementari legislative care impun derularea procedurilor de achizitii publice EXCLUSIV PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE. (depunerea ofertelor in format electronic si gestionarea procesului de deschidere si evaluare a ofertelor online).

Procesul de formare este interactiv si adaptat la nivelul de experienta si la nevoile cursantilor, nefiind exclusiv o expunere fara aplicabilitate
practica. Absolventii acestui curs isi diminueaza mult riscul de a invata din propriile greseli si isi creeaza premisele unor oportunitati sporite
de angajare.

Tematica:

•Ultimele modificări legislative și impactul acestora asupra derulării achizitiilor publice;
•Derularea contractului de achizitie publică.
•Managementul contestațiilor în achizitii publice;
•Sub-contractantanții declarați și plățile directe;
•Consultarea pieței – tipuri de abordări și activități specifice;
•Atribuirea contractelor de achiziții publice – instrumente și tehnici;
•Acordul cadru, sistemul dinamic, licitația electronică;
•Achiziția centralizată – tipuri de activități și reguli de organizare;
•Împărțirea achiziției pe loturi;
•Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
•Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
•Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
•Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
•Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
•Aplicatii practice relevante, derivate din situatii reale;
•Practica comerciala solida, interna si internationala, care sa faciliteze identificarea unor solutii in spete viitoare;
•Publicitatea si transparenta – reguli si regulamente;
•Calificarea si selectia ofertantilor;
•Criteriile de atribuire: pretul cel mai scazut, costurile cele mai scazute, raportul calitate-pret, raportul calitate-cost;
•Evaluarea documentatiei de atribuire – inainte si dupa derularea procedurii;
•E-Certis si DEAU ( documentul unic de achizitie european);
•Operatori economici agreati – tipuri de certificari si organisme de acreditare;
•Atribuirea contractelor si incheierea acordurilor cadru;

Cursul Expert Achizitii Publice este acreditat CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A
ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei.

Modalitate de inscriere: Inscrierea se face online, completand formularul de inscriere afisat pe site-ul nostru:
http://www.eurobestteam.ro/inscriere-la-curs.

Perioada de desfasurare: 21 noiembrie - 12 decembrie 2022, respectiv:
- 21, 23, 25, 28 noiembrie 2022
-  5, 8, 9, 12 decembrie 2022

Examen: 14 decembrie 2022

 Interval orar: 18:00 – 21:00, 3 ore/zilnic, timp de 8 zile.

Locatia: Curs online-  Platforma ZOOM

Contact: Alina Badea
telefon: 0756.056.480
office@eurobestteam.ro

TOTAL Valoare de vanzare: 2.250,00 RON
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