TARJOAJANA CLOUDIAN TARJOUSPALVELU –
TOIMITTAJAPORTAALISSA
Sähköinen kilpailuttaminen tulee pakolliseksi EUkynnysarvot ylittävissä hankinnoissa 17.10.2018.
Yhteishankintayksiköiden osalta sähköinen kilpailuttaminen on ollut pakollista EU-kynnysarvon
ylittävissä hankinnoissa 18.4.2017 lähtien.
Yhä useampi julkissektorin organisaatio kilpailuttaa hankintansa Cloudian kilpailutusjärjestelmän
avulla, riippumatta onko hankinta EUkynnysarvon ylittävä. Syksyllä 2017 järjestelmää
käyttää jo yli 190 hankintayksikköä. Sähköinen
kilpailuttaminen muuttaa merkittävästi myös tarjoajien tarjousprosessia. Koulutuksessa käydään
läpi tarjouksen tekeminen toimittajaportaalissa
sekä sopimusajan hallinnan perustoiminnot esimerkkikilpailutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään
tehokkaasti järjestelmän ominaisuuksia osana
omia tarjousprosessejaan.
Kurssi on tarkoitettu yrityksille, jotka tarjoavat
julkisissa tarjouskilpailuissa. Osallistujilla tulisi
olla perustiedot julkisista hankinnoista, sillä koulutuksessa ei käydä läpi julkisten hankintojen
hankintaprosessia.
Tilaisuudessa tehdään harjoitustehtäviä. Suosittelemme, että osallistujat tuovat tätä varten mukanaan tietokoneen, jolla voi liittyä koulutustilan
langattomaan verkkoon. Tällöin voit osallistua
harjoitustehtävien tekoon ja hyödyt koulutuksesta
täysimääräisesti. Tietokoneessa tulisi olla mielellään käyttöjärjestelmänä Microsoft Windows
Vista tai uudempi. Tuetut selaimet ovat Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Koulutusta voi seurata myös ilman konetta.

ILMOITTAUTUMINEN

puh. (09) 696 2950, www.yritysakatemia.fi
s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi
OSALLISTUMISMAKSU

350 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä.
Koulutus, materiaali, kahvit ja lounaat molempina
päivinä sisältyvät hintaan.

OHJELMA klo 9.00–12.00

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
• Koulutus päättyy klo 12.00

JÄRJESTELMÄN YLEISESITTELY, KÄYTTÖTARKOITUS JA RAKENNE SEKÄ JÄRJESTELMÄLLÄ SAAVUTETTAVAT HYÖDYT
REKISTERÖITYMINEN JÄRJESTELMÄÄN
KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNOT
TARJOAJALLE
TARJOUKSEN TEKEMINEN ESIMERKKIKILPAILUTUKSEN AVULLA
TARJOUSKÄSITTELYN VAIHEET
HANKINTAPÄÄTÖS JA SEN TIEDOKSIANTO
SOPIMUSAJANHALLINTA: TAPAHTUMAT JA
TOIMINNOT SOPIMUSKAUDEN AIKANA

•
•
•

•

Yhteydenpito hankintayksikön kanssa
Reklamaatioiden käsittely
Tilaukset
Raporttien lähettämin

KOULUTTAJA

HTK, asiantuntija Jesse Hakkarainen /
YTM, asiantuntija Juho Lehtoviita,
PTCServices Oy
AIKA JA PAIKKA
ti 13.02.2018 Helsinki

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3
ti 08.05.2018 Helsinki

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3
to 06.09.2018 Helsinki

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3

www.yritysakatemia.fi

PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä
muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta
tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

