ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ!
Шановні члени тендерного комітету та уповноважені особи!
ТОВ "Кайрос груп Україна" запрошує Вас прийняти участь у навчанні членів тендерного комітету
та/або уповноважених осіб!
Навчання відбуватиметься:
у місті Хмельницькому 11 та 12 жовтня 2018 року
Адреса проведення:
Подільський тренінговий центр м.Хмельницький, вул. Соборна ,1 (конференц-зал)
Вартість навчання - 1300 грн. за одну особу.
При участі від двох осіб та більше - 1200 грн. за одну особу.
Оплата після проходження навчання!
Навчання триватиме 2 дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.
(з 12 год.00 хв. до 12 год.30 хв. кава-брейк)
Учасникам навчання будуть надані: іменні сертифікати, нормативна база та матеріали в
електронному вигляді, конференц-набір.
Програма включає в себе останні зміни щодо порядку проведення перевірки публічних
закупівель Держаудитслужбою (згідно з постановою КМУ № 631 (зі змінами, які набрали
чинності 28.08.18)).
Також, розглядатимуться питання щодо закупівлі електричної енергії за відкритими торгами на
2019 рік.
Також, всі особи, які пройшли навчання отримують безкоштовну консультацію протягом 12
місяців.
Враховуючи постійну зміну законодавства в сфері публічних закупівель, Навчальний центр "Закупівлі
за державні кошти" ТОВ "Кайрос груп Україна" пропонує Вам пройти навчання з питань публічних
закупівель.
Навчання проводять спеціалісти нашого підприємства, які мають значинй досвід у сфері здійснення
державних та публічних закупівель.
Вони нададуть відповіді на всі Ваші практичні запитання, ознайомлять із специфікою роботи
електронних майданчиків в системі Prozorro.
До програми навчання входять наступні питання:
 загальний огляд системи закупівель;
 порядок визначення предметів закупівель;
 проведення допорогових закупівель, з урахуванням останніх змін (з прикладами документів);
 огляд запланованих змін до Закону України "Про публічні закупівлі", відповідно до положень
невідкладного законопроекту Президента України (законопроект номер 8265 від 13.04.2018)
 відкриті торги та тендерна документація. Приклади складання;
 переговорна процедура закупівлі та приклади документів до неї;
 договір про закупівлю;
 огляд практики оскарження закупівель в Антимонопольному комітеті України;
 огляд судової практики в сфері публічних закупівель.
 тестування;
 практичні заняття;
 та багато іншого.

ТОВ "Кайрос груп Україна" seminar.prozorro@gmail.com
Контактний телефон: +38 067 501 39 40; +38 095 344 42 83

