Haal de praktijk in huis voor het te laat is!

Interactieve trainingen in de Civiele Techniek

Training (1 dag)

Professioneel inkopen
inclusief EMVI
In deze training komen veel aspecten van
aanbesteding aan de orde. Denk hierbij aan de
diverse aanbesteding- en contractvormen.
Van opdrachtgever tot garantietermijn.
Van nadere beschrijving tot Programma van Eisen.
Van algemene bepalingen, risicoregelingen tot
zekerheidstellingen. Bijzondere aandacht tijdens de
training is er voor E(economisch) M(eest)
V(oordelige) I(nschrijving). In het kader van de
Aanbestedingswet is EMVI de basis. Vragen wat u
wilt. U krijgt tijdens de training een handreiking van
wat EMVI betekent. Aan het eind van de training
heeft u een praktische stap gemaakt naar professioneel aanbesteden.
Doelgroep

Medewerkers die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij inkoop van werken,
diensten en leveringen

Locatie

We organiseren de studiedagen in de regio’s noord, midden en zuid. Steeds meer worden
de trainingen gegeven in een gemeentehuis. De locaties zijn te vinden in de agenda
op de website. Heeft u interesse voor een andere locatie of de training incompany?
Stuur ons dan een e-mail: info@practicumcivile.nl

Datum

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. 21% 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 processen van professioneel inkopen.
Met cases worden diverse onderdelen tijdens de training afgesloten. Leren vanuit de praktijk, van
vragen aan elkaar. Na afloop van de training kunnen wij ook adviseren om in de eigen
werkomgeving begeleiding te geven. In het begin een achtervang hebben om bij de toepassing
van EMVI vragen te kunnen stellen.
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