Pašvaldību darba organizācija

Aktualitātes publiskos iepirkumos – no iepirkuma plānošanas līdz labākās cenas/kvalitātes

26.01.2018 attiecības noteikšanai un līguma noslēgšanai. 26.janvārī
Mācību datums: 26.01.2018

Norises vieta: Bikernieku iela 4, Rīga
Cena: 50.82 €

Mērķis - izskatīt publisko iepirkumu aktualitātes, normatīvā regulējuma izmaiņas un piemērošanas problemātiku. Iepazīstināt

ar publisko iepirkumu aktualitātēm, praktiskajiem risinājumiem un paņēmieniem efektīva iepirkumu procesa organizēšanā un
kvalitatīva rezultāta iegūšanā, labākās cenas un kvalitātes attiecības kritēriju noteikšanā un piemērošanā iepirkumos visos
projektu realizācijas posmos.
Tēmas:
●

Publiskā iepirkuma organizēšanas praktiskie jautājumi un plānošanas risinājumi iestādē.

●

Publisko iepirkumu procedūras, to piemērošanas problēmjautājumi.

●

Pretendentu kvalifikācijas un atlases prasības - rakstītie un nerakstītie likumi.

●

Vērtēšanas kritēriju noteikšana un piemērošana, labākās cenas un kvalitātes attiecības noteikšana dažādos iepirkumos.

●

Praktiskajā daļā paredzēta arī diskusija par mācību dalībniekiem interesējošiem jautājumiem.

Pasniedzēja: Līga Velve, Mag. iur., Mag.oec., juriste, Publisko iepirkumu un ES fondu projektu profesionālis ar vairāk nekā

10 gadu darba pieredzi publisko iepirkumu jomā, īstenotas vairāk kā 400 iepirkumu procedūras pasūtītājiem pēc PIL un
SPSIL, pārstāvētas gan pasūtītāju, gan pretendentu intereses IUB, strādājusi par vairāku iepirkumu komisiju locekli, tai skaitā
konsultējot klientus un organizējot publiskos iepirkumus dažādās jomās. Līdzdarbojusies publisko iepirkumu likuma izstrādes
darba grupā. Pasniedz saistību tiesības Rīgas Stradiņa universitātē. Pabeigusi Tiesību zinātņu doktorantūras studijas Rīgas
Stradiņa universitātē, pašlaik izstrādā promocijas darbu publisko iepirkumu jomā. Ikdienā sniedz juridiskās konsultācijas
iepirkumu organizēšanā, veic iepirkumu nolikumu un līgumprojektu izstrādi, piedāvājumu izvērtēšanu. Izstrādā un ievieš ES
fondu finansētus un dažādu ārvalstu finanšu instrumentu finansētus investīciju projektus.
Nodarbību laiks: plkst. 9.30-15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17.

Semināra dalībnieki saņems "Latvijas Pašvaldību mācību centra" apliecību.
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).
Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034
1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
Lūdzam iepriekš pieteikt savu līdzdalību.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

