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WEBINAR

#OVERHEIDSOPDRACHTEN EN AANKOOP

overheidsopdrachten: een goed bestek opmaken doe je zo!

€ 160,00 excl. BTW

op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek opstellen

omschrijving

OMSCHRIJVING

Het opmaken van een goed bestek is niet altijd evident. Hoe vertaalt u de behoefte zo goed mogelijk, zonder in te gaan tegen de "spelregels"
van de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is het cruciale startpunt voor een goede overheidsopdracht .
In het bestek geeft u de nodige informatie mee die van belang is voor de geïnteresseerde leveranciers. U kiest er ook de procedure die u wenst
te volgen, en tekent een stappenplan uit voor het overheidsopdrachtenproject... Het bestek is met andere woorden een succesfactor om de
correcte leverancier te kunnen selecteren.
Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u binnen uw bestuur of
organisatie verder kan op werken telkens een bestek moet opgemaakt worden.
De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases. Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van
de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding "Basis
overheidsopdrachten voor beginners".

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Medewerkers uit openbare besturen, social en nonprofitsector die werken met overheidsopdrachten.

programma
Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
Opmaken van een goed bestek:
Duiding variabele gegevens
Correcte vermelding wetgeving
Correcte vermelding afwijkingen
Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen
De valkuilen van het bestek
Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek
Interne opleiding of begeleiding?
Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie! Wanneer is een maatproject van deze opleiding
interessant voor uw organisatie?
U maakt voor de eerste keer een bestek op en wilt weten hoe u dit het beste doet?
U wenst u huidige bestekken te evalueren, en kijken wat er beter kan.
Samen met de trainer/consultant wenst u tot een draaiboek te komen voor het opmaken van uw eigen bestekken.

Vraag een vrijblijvende offerte aan bij info@escala.be

praktisch
2 sessie(s) vanaf donderdag 28/05/2020 - Brugge
LESDATA VOOR BRUGGE VANAF DONDERDAG 28/05/2020
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 28/05/2020

09:30

12:30

vrijdag 29/05/2020

09:30

12:30

Escala Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

PRIJSINFO

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

docent
Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd
in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen
dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde
hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als juridisch adviseur bij Rasschaert Advocaten werkt hij speciﬁek rond
overheidsopdrachten in al hun aspecten.
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