
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Θεσμικό πλαίσιο και

βήμα προς βήμα υποβολή προσφορών

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ:

Θεσμικό πλαίσιο και βήμα προς βήμα υποβολή προσφορών

Διάρκεια: 24 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 200 € και σε περίπτωση επιπλέον συμμετοχής παρέχεται έκπτωση 10%

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαγωνιστικές

διαδικασίες και ειδικότερα αυτές της σύναψης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων καθώς και η

εκμάθηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών των προμηθευτών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν

επαρκώς στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη τεχνικών εταιρειών που ασχολούνται με τα θέματα υποβολής

προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς. 

Συνοπτική περιγραφή:

1. Διεξοδική ανάλυση του Ν4281/2014 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ηλεκτρονικών

δημοσίων συμβάσεων και θα αποσαφηνιστούν λεπτομέρειες του νόμου που τις διέπει. Επίσης θα

αναλυθούν διεξοδικά, ζητήματα που συνδέονται με πρακτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι

ιδιωτικοί φορείς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης

και τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

2. Αναλυτική παρουσίαση του «περιβάλλοντος» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όσον

αφορά στην υποβολή προσφορών οικονομικών φορέων. Θα αναλυθούν οι υπηρεσίες που παρέχει το

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ προς τους Προμηθευτές για την αυτοματοποιημένη, ασφαλή ηλεκτρονική προετοιμασία και

υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο

θα μάθουν να κάνουν αποτελεσματική αναζήτηση ώστε να ενημερώνονται μέσω της ενιαίας

ηλεκτρονικής πύλης για όλες τις προκηρύξεις/διακηρύξεις διαγωνισμών και να συμμετέχουν σε

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Εγγραφή σεμιναρίου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Θεσμικό

πλαίσιο και βήμα προς βήμα υποβολή προσφορών



Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.

Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του

τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ

αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο

κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.

http://www.iekemtee.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%BC%CE%BF%CF%85-site?view=login
http://www.iekemtee.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%BC%CE%BF%CF%85-site?view=registration

