Pozvánka na školení
Práce s profilem zadavatele - Portál pro vhodné uveřejnění
Hlavním cílem školení je seznámit účastníky z řad zadavatelů s uveřejňovací povinností na profilu
zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek, představit Portál pro vhodné uveřejnění se všemi jeho
funkcemi a službami a vysvětlit co, kde a jak uveřejnit, aby vše proběhlo v souladu se zákonem.

Termíny a místa konání:
BRNO

PRAHA

úterý 27. 10. 2015
úterý 10. 11. 2015
9:00 – 14:00 hod
9:00 – 14:00 hod
Školicí středisko Vars, Kroftova 90, Brno
Hotel Barceló, Na Strži 1660/32, Praha
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Program:










Vymezení pojmu profil zadavatele.
Jaké jsou uveřejňovací povinnosti zadavatele?
Zakázky podle druhu řízení a typu zakázky.
Které dokumenty povinně uveřejňovat na profilu zadavatele?
Kde a jakým způsobem správně uveřejňovat zakázky?
Práce s profilem zadavatele - praktická ukázka uveřejnění zakázky.
Profil zadavatele – možnosti, služby.
Registr smluv – proč a jak používat.
Dotazy, diskuze.

Lektoři:

Jiří Dobčák, Ruben Oczko

Cena:

2 420 Kč vč. DPH*
* V ceně je zahrnuta účast, výklad lektorů, školící materiály, občerstvení,
certifikát o absolvování.

Přihláška:

Přihlaste se prostřednictvím webového formuláře na www.vhodneuverejneni.cz nebo nám zašlete vyplněnou přihlášku na e-mail:
skoleni@qcm.cz.

Úhrada:

Platbu, prosím, zašlete na účet společnosti QCM, s.r.o. co nejdříve po
odeslání přihlášky, kapacita je omezena. Po obdržení platby vám bude zaslán
řádný daňový doklad e-mailem. Bankovní spojení - číslo účtu:
4200238265/6800; variabilní symbol: vaše IČO.

Rezervace místa:

Vaše místo je dočasně rezervované po odeslání přihlášky do doby 7
kalendářních dnů před konáním školení. K závazné rezervaci vašeho místa
dochází po jejím zaplacení. V době kratší než 7 kalendářních dnů před akcí
může vaše místo obsadit jiný zájemce, který úhradu provede dříve.

Storno podmínky:

Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením
školení. Storno poplatek v tomto případě činí 70% z ceny účastnického
poplatku. Při pozdějším odhlášení tj. 0 – 5 den před zahájením školení nebo
neúčasti na školení celá částka propadá bez náhrady. Delegujte včas
náhradního účastníka, abyste zabránili propadnutí částky za účastnický
poplatek.

Kontaktní osoba:

Kateřina Tománková, tel.: 538 702 704 nebo 601 558 730, e-mail:
skoleni@qcm.cz

