CONTACT

Bureau Geerts advocatuur
johan@bureaugeerts.be
0496/77 44 96
bureaugeerts.be

Opleidingen overheidsopdrachten

Algemene opleidingen overheidsopdrachten

De plaatsing van
overheidsopdrachten voor
gevorderden. Focus op
leveringen en diensten

Alles wat u moet weten over de opmaak van uw bestek, de
publicatie van uw opdracht, het nazicht van de offertes en
de informatie- en motiveringsverplichting onder de nieuwe
wetgeving overheidsopdrachten. Met een focus op
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten. Dat wil
zeggen, extra aandacht voor o.a. de raamovereenkomst en
de opdrachtencentrale,…

G

De plaatsing van
overheidsopdrachten voor
gevorderden. Focus op
opdrachten voor werken.

Alles wat u moet weten over de opmaak van uw bestek, de
publicatie van uw opdracht, het nazicht van de offertes en
de informatie- en motiveringsverplichting onder de nieuwe
wetgeving overheidsopdrachten. Met een focus op
overheidsopdrachten voor werken. Dat wil zeggen, meer
aandacht voor het regelmatigheids- en prijsonderzoek, de
verbetering van offertes, onderaanneming,…

G

De uitvoering van
overheidsopdrachten.

Alles wat u moet weten over het (gewijzigde) KB Uitvoering.
Dat wil zeggen de regels vanaf de sluiting van uw opdracht.
We gaan in op de basisprincipes inzake betaling, nazicht
van de prestaties en oplevering, actiemiddelen van de
aanbestedende overheid (ambtshalve maatregelen), claims
van de aannemer, wijziging van een lopende opdracht en
onderaanneming.

G

4.

Basisopleiding plaatsing
van overheidsopdrachten

Voor wie start als aankoper of enkel zijdelings (op
management of experten niveau) betrokken is bij
overheidsopdrachten, zonder voorkennis. Algemene
introductie van de begrippen, basisprincipes, doelstellingen
en procedureverloop.

B

5.

E-procurement voor
aanbestedende overheden

Praktische introductie van het e-notification en e-tendering
platform voor het publiceren van opdrachten en het
elektronisch openen van offertes. Johan Geerts is
geaccrediteerd lesgever bij de FOD BoSa.

B

De nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten in de
praktijk

Volledig overzicht van alle nieuwe regels en procedures
sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten op 30 juni 2017. Deze opleiding legt
de link tussen de oude en de nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten zodat u goed begrijpt waar de
verschillen zitten.
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OPTIMA-ADVOCATEN
netwerk

Thematische opleidingen overheidsopdrachten
Uw overheidsopdrachten
optimaliseren met het oog
op meer en betere offertes

Praktische opleiding om meer te halen uit uw
overheidsopdrachten. Hoe zet u de wetgeving in om effectief
de beste koop te realiseren? We gaan in op uw algemene
aankoopstructuur, de opmaak van een goed bestek, de
raming, aankoopcentrales en flexibele plaatsingsprocedures.
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8.

Duurzaam aanbesteden

Hoe koopt u groen en sociaal binnen de context van de
nieuwe wetgeving overheidsopdrachten? We belichten de
verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten,
gaande van functionele technische specificaties (prestatieeisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot
duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele
bepalingen. Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de
beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht
voor de schat aan beschikbare informatie op het internet.
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9.

Overheidsopdrachten in
het onderwijs

Aandachtspunten en beste praktijken voor het plaatsen van
overheidsopdrachten als onderwijsinstelling: flexibele
gunningsprocedures, raming, aankoopcentrales,…

B

Een specifieke opleiding over alles rond de
onderhandelingsprocedures, met en zonder bekendmaking.
Komen aan bod: toepassingsgebied, flexibelere regels, hoe
onderhandelen,…

G

U werkt nog niet voor de overheid? Dan laat u een grote
markt links liggen. U dient wel regelmatig offertes in, maar
wenst u verder te bekwamen?
Deze opleiding gaat in op alles wat u moet weten als
ondernemer om offertes in te dienen voor
overheidsopdrachten en de beroepsmogelijkheden waarover
u beschikt indien u benadeeld wordt.
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7.

Inzetten van flexibele
10. gunningsprocedures en
onderhandelen

11.

Overheidsopdrachten op
maat van ondernemers

G = Gevorderd
B = Beginner
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