Haal de praktijk in huis voor het te laat is!

Interactieve trainingen in de Civiele Techniek
Training (1 dag)

ARW 2005 en de Nieuwe Aanbestedingswet
Inkoop van leveringen of diensten is vaak een taak
van medewerkers en projectleiders. Gemeenten
verklaren de ARW 2005 van toepassing.
Tijdens de trainingsdag leert u aan de hand van
theorie en praktijk de wet- en regelgeving rond het
inkoopproces toe te passen. De Nieuwe
Aanbestedingswet wordt behandeld in relatie tot de
ARW 2005.
Doelgroep

Medewerkers die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het proces rondom
inkoop.

Locatie

We organiseren de studiedagen in de regio’s noord, midden en zuid. De locaties of
regio vindt u in de agenda op onze website. Deze zijn met het openbaar vervoer
goed bereikbaar. Heeft u interesse voor een andere locatie of de training incompany?
Stuur ons dan een e-mail: info@practicumcivile.nl

Data

Hiervoor kunt u de agenda op onze website raadplegen. Staat er geen geschikte
datum of locatie voor u bij? Stuur ons dan een e-mail.

Deelnemers

8 - 15 deelnemers

Kosten

Training (1 dag)

€ 325,00

excl. 19% BTW

Verblijfskosten

€ 20,00/dag

excl. 6% BTW

Studiemateriaal

€ 40,00

excl. 6% BTW

per deelnemer

Inschrijving

U kunt zich voor deze training inschrijven via het inschrijfformulier op onze
website.

Programma

De trainingsdag duurt van 09.30 – 16.30 uur.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden behandelen we de processen van
inkoop volgens het Aanbestedings Reglement Werken 2005. We
bespreken de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de UAR 1986 en
2001 en de EG 1991. Hierna nemen we stapsgewijs de reglementen
door volgens de ARW 2005. Ook behandelen we de wijzigingen van de
Nieuwe Aanbestedingswet, die inmiddels is goedgekeurd door de Tweede
Kamer. Dit doen we zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
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