336.00 лв.

Цената включва:
лекции, консултации, учебни пособия,
учебни материали в електронен вид, кафе-паузи,
удостоверение за участие в семинар и
книжката “Иван Вазов – Патриархът”.
Доплащания за:
Два обяда
Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” ****
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” ****

Цена:
36.00 лв.
66.00 лв.
108.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена
закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
Страница на хотел “Централ” **** в Интернет: www.central-hotel.com

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката на

Уважаеми госпожи и господа,

НКЦ “Решение” ООД
и ИК “Труд и право”
Ви канят на

Традиционен национален учебен семинар

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - есен 2020
Промените в ЗОП и ППЗОП. Централизирана

страницата ни в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg или

автоматизирана информационна система

изпратете имейл на: reshenie@trudipravo.bg.

“Електронни обществени поръчки”. Работа

Плащането може да извършите в брой или на нашите представители в

с електронната платформа. Практически

страната, както и чрез банков превод до:

въпроси. Обжалване на решенията на

ТБ “ОББ” АД

възложителите. Практика на КЗК и ВАС

Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД
Крайният срок за заплащане на таксата за участие
и получаване на талона-заявка при нас е 20 октомври 2020 г.
Допълнителна информация по всички въпроси,
свързани с обучението, можете да получите на:

Телефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
Интернет: www.trudipravo.bg

22 - 23 октомври 2020 г.
София, пл. “Македония” № 1, ет. 2, КНСБ
Конферентна зала “Азия”
Лектори:
МАРИАНА КАЦАРОВА,
Експерт обществени поръчки
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА,
Експерт обществени поръчки

ПОКАНА

Цена за участие в семинара:

Учебна програма
22 октомври 2020 г. (четвъртък)
08.30 –09.00 ч.

Регистрация на участниците в семинара

09.00 –09.10 ч.

Откриване на семинара

09.10 –12.30 ч.

Тема № 1
Подготовка на електронна обществена поръчка - параметри, настройки, групи с изисквания, създаване на
обособени позиции - особени изисквания.
Изменения в условията на поръчката - стъпки и
особености.

Лекция

4 учебни часа

Дискусия

1 учебен час

Лектори

мариана кацарова

10.30 –11.00 ч.

Кафе-пауза

12.30 –13.30 ч.

Обяд

13.30 –17.00 ч.

Тема № 2
Участие в електронна обществена поръчка - изготвяне
и подаване на електронна оферта, включително
по обособени позиции, ключове и декриптиране,
комуникация с възложителя.
Работа на комисията в ЦАИС ЕОП - назначаване на
комисия, декларации, разглеждане и оценка на оферти,
документиране.
Сключване на договор в ЦАИС ЕОП. Фактуриране.

Лекция

4 учебни часа

Дискусия

1 учебен час

Лектори

мариана кацарова

15.00 –15.30 ч.

Кафе-пауза
23 октомври 2020 г. (петък)

09.00 –10.30 ч.

Тема № 3
Последните промени в Закона за обществените поръчки, касаещи:
- Ин хаус вълзагането на процедури.
- Определяне на актуална прогнозна стойност на поръчката.
- Основания за отстраняване от процедурата и тяхното
прилагане.

Лекция
Дискусия
Лектори
10.30 –11.00 ч.
11.00 –12.30 ч.

Лекция
Дискусия
Лектори
12.30 –13.30 ч.
13.30 –17.00 ч.

Лекция
Дискусия
Лектори
15.00 –15.30 ч.
13.30 –17.00 ч.

Лекция
Дискусия
Лектори
12.30 ч.

- Възлагане чрез събиране на оферти с обява и покана до
конкретен изпълнител.
2 учебни часа
1 учебен час
цветелина василева
Кафе-пауза
Тема № 4
Практика на КЗК и ВАС при обжалване на решение за
класиране на участниците.
2 учебни часа
1 учебен час
цветелина василева
Обяд
Тема № 5
Последните промени в Закона за обществените
поръчки, касаещи:
- Конструиране на методика за оценка на офертите;
- Сключване на договор и обжалване на процедурите пред КЗК;
- Сключване на договор - срокове, възможности и представяне
на документи;
- Проект на договор;
- Ред на обжалване.
2 учебни часа
1 учебен час
цветелина василева
Кафе-пауза
Тема № 6
Практика на КЗК и ВАС при обжалване на решение за
откриване на процедурите.
2 учебни часа
1 учебен час
цветелина василева
Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията.
Хотел “Централ” 4* е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на
София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост
до конферентната зала.
Хотелът разполага с: бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг,
безжичен Интернет.
Във всяка стая има: телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар,
безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.
Страница в Интернет: www.central-hotel.com

