موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی نکات کاربردی مناقصه و مزایده
مدت دوره  77 :ساعت
مدرس :جناب آقای علی قره داغلی
روز و ساعت برگزاری دوره  :دوشنبه ها از ساعت 87-71
شروع دوره7077/78/87:
شهریه دوره  7717171777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
 -0مروری بر مسئولیت کیفری کارکنان بخش عمومی
 -4چه زمانی نیاز به برگزاری مناقصه نیست(موارد استثنا و اضطرار)؟
 -6برای انتخاب مشاور از چه روشی باید استفاده کنیم؟

 -1آشنایی با فضای حقوق عمومی
 -3چه هنگام مناقصه برگزار می شود؟
 -5انحصار چه تفاوتی با منحصر به فرد دارد؟
 -7در برگزاری مناقصه چه ارکانی باید رعایت شود و وظایف آنها چیست؟
 -9تفاوت بین مناقصه عمومی و مناقصه محدود چیست؟
 -8لزوم ارزیابی کیفی در مناقصه به چه معنی است؟
 -12بازگشایی پاکت الف،انواع ضمانتنامههای معتبر برای شرکت در مناقصه و کنترل آنها
 -10پاکت (ب) با پاکت ارزیابی کیفی /فنیبازرگانی چه تفاوتی دارد؟
 -11تفاوت مناقصه یک مرحلهای و دومرحلهای
 -13منظور از اسناد مناقصه چیست و آیا باید در پاکت ب قرار بگیرد؟
 -15سامانه ستاد و جایگاه آن در برگزاری مناقصه؟
 -14نحوه تعیین برنده (ارزیابی مالی) و انعقاد قرارداد
 -16در صورت بروز اختالف بین مناقصهگر و مناقصهگزار مرجع رفع اختالف کجاست؟
 -17شرط ورود هیات رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات در دعوی چیست؟
 -18دالیل لغو و تجدید مناقصه چیست و مراجع آن کدامند؟
 -19با چه شرکتهایی نباید قرارداد ببندیم؟
 -02قانون منع مداخله کارکنان دولت چه میگوید؟  0تا  4سال زندان در پی چه کاری رخ می دهد؟
 -01نگاهی بر فلوچارت برگزاری مناقصه
 -00مروری بر فرایند مزایده و مباحث آن
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.

جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.
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لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777801871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
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