Приложение към оферта

Седмица №1
Ден
Понеделник

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Форма на
занимание
Уебинар
/2 часа/
14:00-16:00ч.

Тема

Модул №1: Въведение в платформата ЦАИС ЕОП –
администриране и управление. Начини за организиране
на профила на институцията в платформата,
регистрация на служител, профил на служител, права
и роли.
ЧЕТЕНЕ и
 Видеоматериал
гледане
 Материали
Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Практика
Помощни материали

Седмица № 2
Ден

Форма на
занимание
Уебинар
/2 часа/
14:00-16:00ч.

Тема

Модул №2: Практическа работа във виртуалното
работно пространство на електронна обществена
поръчка в ЦАИС ЕОП:
 създаване и подготовка на процедура;
 действия по задаване на основните параметри;
 групи от изисквания (вкл. видове въпроси);
 настройки на критерий за възлагане;
 график;
 обявяване.
ЧЕТЕНЕ и
 Видеоматериал
Вторник
гледане
 Материали
Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Сряда
Четвъртък Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Практика
Помощни материали
Петък
Понеделник

Седмица № 3
Ден
Понеделник

Форма на
занимание
Уебинар
/2 часа/
14:00-16:00ч.

Тема
Модул №3: Практическа работа във виртуалното
работно пространство на електронна обществена
поръчка в ЦАИС ЕОП, включваща:


ЧЕТЕНЕ
Вторник
Самоподготовка
Сряда
Четвъртък Самоподготовка
Практика
Петък

обособени позиции;

 промени в условията на обявена поръчка.
Материали
Тест, казус или въпроси
Тест, казус или въпроси
Помощни материали

Седмица № 4
Ден

Форма на
занимание
Уебинар
/2 часа/
14:00-16:00ч.

Тема

Модул №4: Практическа работа във виртуалното
работно пространство на електронна обществена
поръчка в ЦАИС ЕОП:
•
назначаване на комисия, етапи в
работата й и приключване.
ЧЕТЕНЕ
Материали
Вторник
Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Сряда
Четвъртък Самоподготовка Тест, казус или въпроси
Практика
Помощни материал
Петък
Понеделник

Седмица № 5
Ден

Форма на
занимание
Уебинар
/2 часа/
14:00-16:00ч.

Тема

Модул №5: Възлагане на електронна обществена
поръчка в ЦАИС ЕОП: финално решение на
възложителя, обявление за възложена поръчка и
възлагане и управление на електронни договори.
ЧЕТЕНЕ
Материали
Вторник
Самоподготовка Тест или казус или въпроси
Сряда
Четвъртък Самоподготовка Тест или казус или въпроси
Практика
Помощни материали
Петък
Понеделник

НА ВНИМАНИЕТО НА ..........................................
–.............................

ОФЕРТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧЕНО ВЪВЕЖДАЩО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЦАИС ЕОП

ОТ
“СИП - 2000” ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Русе, бул. “Липник” № 123
Бизнес парк, корпус А, ет. 3
Лице за контакт: Петър Петев - Управител
Тел: 0877 399 933;
e-mail: office@sip2000.bg
УВАЖАЕМИ/А.......................,
„СИП - 2000” ООД е консултантско търговско дружество с дългогодишен опит и
традиции в областта на обществените поръчки и издател на първото по рода си списание
„Обществени поръчки“. С иновативния си подход, натрупан опит, квалифицирани
експерти и доказана лоялност към своите клиенти, ние, екипът на дружеството Ви
гарантираме качествено обслужване и навременна и точна информация.
МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ:
 да направете вашите експерти по ЗОП, УСПЕШНИ на изгодна цена и без
отсъствие от работното място;
 да намалите риска от финансови корекции и административни наказания;
 да намалите риска при използването на новата Централизирана електронна
платформа за обществени поръчки.
Имаме удоволствието да Ви предложим следната оферта:
Провеждане на едномесечно онлайн обучение на служители на Възложителя
по Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни
обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която стана задължителният начин за
възлагане на обществените поръчки от 14 юни 2020г..
Обучението включва онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули на
Платформата по предварителна програма, неразделна част от настоящата оферта, като за
по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит с работата в ЦАИС ЕОП
сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които
ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист.

Началото ще поставим на 20 юли 2020г., а след приключване на обучението всеки
курсист ще получи Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1,
т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП –
2000“ ООД за преминат курс за работа с ЦАИС ЕОП.
Цената на изпълнение на предлаганата от „СИП – 2000“ООД услуга е в
еднократен размер от 240 лв. без включен ДДС за цял месец обучение!
Плащането ще се извършва по банков път, след издадена фактура.
Може да се запишете с едно обаждане на телефонен номер: + 359 877 399 960 или
да пишете на е-mail: office@sip2000.bg .

Оставаме в готовност при възникнали въпроси и се надяваме на едно ползотворно
сътрудничество!
Приложение: Програма за едномесечно обучение по ЦАИС ЕОП.

С УВАЖЕНИЕ:
Петър Петев,
Управител на „СИП - 2000“ ООД

