! ELIITATICIL AGITSAC IS .P.A.E.S ERPSED LUTOT ATAVNI

Curs S.E.A.P.
pentru OPERATORI ECONOMICI

Te invitam la un curs destinat persoanelor cu sau fara experienta in utilizarea
S.E.A.P. Nu vom neglija partea legislativa care reglementeaza domeniul dar ne
vom concentra cel mai mult asupra functionalitatilor platformei si cum se
utilizeaza in toate procesele.

Legislatia in domeniu:

Totul despre S.E.A.P.

Legea 98 / 2016 privind achizitiile
publice clasice;
Legea 101 / 2016 - remediile și
caile de atac.
HG 395 / 2016 - normele
metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru.

Inregistrarea in S.E.A.P.;
Recuperare / reinnoire certificat digital;
Administrarea contului: sectiunile utilizatori,
profil, documente;
Catalogul electronic;
Depunerea notificarilor prealabile;
Procedurile de atribuire on-line si derularea lor;
Completarea D.U.A.E. - Documentul Unic de
Achizitie European;
Depunerea ofertelor on-line;
Participarea la licitații electronice organizate ca
etape finale la alte proceduri.

Trainer: RAZVAN PURDEL

Cu o experienta de 7 ani in domeniu, Razvan
a participat la derularea a peste 200 de
proceduri on-line si off-line, dintre care 50 pe
noua legislatie si are in prezent peste 750 de
ore de predare.

Obiectivele noaste sunt beneficiile tale!

Sa cunosti legislatia in domeniu.
Sa stii sa utilizezi toate functionalitatile S.E.A.P.
Sa detii toate toate informatiile si cunostintele practice necesare pentru a
castiga licitatiile la care participi.

Sos. Virtutii, Nr. 19 D, Etaj 3, Sector 6, BUCURESTI
19-20 si 28-29 Septembrie 2017
790 RON

include:

Coffe break si pranz.
Suport de curs printat si in format
electronic la cerere.
Certificat de participare.

Pentru informatii si inscriere:
Marinela Marchidanu - Account Manager
Tel: 0755 250 630 | Fax: 031 005 0107
E-mail: marinela.marchidanu@harrison.ro

Daca vii cu inca 2 colegi veti primi un pret special, REDUCERE DE 13%.
Pentru a va rezerva locurile, avem nevoie de formular de inscriere completat impreuna
cu o copie a C.I. pentru fiecare participant.

Nr. înregistrare Beneficiar ……….. din ……/……/……..….
FORMULAR DE ÎNSCRIERE – CONTRACT*
CURS: S.E.A.P. pentru OPERATORI ECONOMICI
Perioada: ........................................... | Locatie: Sediul Harrison – Sos. Virtutii, Nr. 19D, Et. 3, BUCURESTI
Denumirea organizaţie / Instituţie / Persoană fizică
Obiect activitate / Ocupaţia:
C.I.F. / C.U.I. / Nr. Reg. Com. / CNP:
Contul:
cu sediul/domiciliul în localitatea

deschis la Banca/Trezoreria
, str.

Telefon:
Fax:
PERSOANA PARTICIPANTĂ LA CURS DIN PARTEA BENEFICIARULUI

, nr.

, jud.

E-mail:

Nume:

Prenume(complet):

Funcţie în organizaţia Beneficiarului:

Nivel studii(medii – BAC / superioare – licenţă)

Telefon:

E-mail:

Prin prezenta BENEFICIARUL solicită înscrierea la cursul susmenţionat organizat de către S.C. HARRISON TRAINING PARTENER
S.R.L. în calitate de FURNIZOR, obligându-se să respecte termenii şi condiţiile prezentului Formular de înscriere – Contract.
BENEFICIARUL declară că prezenta cerere reprezintă comandă fermă, că a luat la cunoştinţă şi este de acord cu prevederile Condiţiilor
de participare anexate şi că acceptă tariful total de de .......................... RON, TVA inclus, compus din ................ RON taxă de curs
pentru un participant şi ................... RON contravaloare servicii cazare aferente cursului pentru un participant la ................................ din
localitatea .................................. (refacturare) – check-in data de .................................... (preţurile includ TVA), pe care Beneficiarul se
obligă să îl achite Furnizorului, pe bază de factură, conform Condiţiilor de participare ale prezentului Formular de înscriere – contract.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
I. Obiectul contractului: Furnizorul va asigura servicii de formare profesională conform tipului de curs și servicii de cazare la cerere.
II. Preţul contractului. Preţul contractului este dat de suma dintre taxa de curs si tariful de cazare (dacă se solicită servicii de cazare). Preţul se va achita integral de Beneficiar până cel târziu la
începerea cursului prin virament bancar în contul specificat în factură.
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor: Furnizorul are dreptul să stabilească şi să comunice programul cursului; să emită factură şi să încaseze contravaloarea contractului; să anuleze cursul din
motive obiective; Furnizorul are obligația să asigure formatori, suport de curs, logistica necesară și să elibereze atestat de participare. În cazul cursurilor ce se finalizează cu exame n în vederea
obţinerii certificatului de absolvire A.N.C., BENEFICIARUL se obligă să înştiinţeze persoana participantă despre obligativitatea PREZENTĂRII ÎN PRIMA ZI DE CURS A URMĂTOARELOR
ACTE, copii după: actul de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, actul de studii (în funcţie de tipul cursului – diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă/adeverinţă de
absolvire studii superioare finalizate cu examen de licenţă valabilă).Beneficiarul are obligația să respecte termenele de anulare, să achite prețul contractului, să despăgubească Furnizorul pentru
pagubele create de participanţi. Beneficiarul / cursantul are dreptul să fie reprogramat în cazul în care cursul nu mai are loc la data anunţată iniţial.
IV. Condiţii de anulare: Beneficiarul are dreptul de a anula serviciile prevăzute în prezentul contract cu condiţia notificării Furnizorului în scris cu minim 15 zile calendaristice înaintea începerii
cursului în caz contrar, acesta va fi în continuare ţinut să achite întreaga contravaloare a serviciilor de cazare prevăzută în formularul de înscriere.
V. Răspundere contractuală: În cazul în care cursul nu mai poate fi susţinut sau reprogramat din motive imputabile Furnizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita şi de a obţine restituirea
sumei plătite aferentă cursului; În cazul în care Beneficiarul nu işi îndeplineşte obligaţia de plată, furnizorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare de 0,3%/ fiecare zi de întarziere percepute
la valoarea sumei rămase neachitate.
VI. Forţa majoră: Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în condiţiile prevăzute de Codul Civil.
VII. Încetarea contractului: Prezentul contract încetează prin acordul părţilor sau după îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
VIII. Procesarea datelor cu caracter personal: Furnizorul este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
cu nr. 35955. Prin semnarea contractului Beneficiarul şi participantul îşi exprima acordul privind conditiile de mai sus si cu utilizarea şi prelucrarea datelor completate, de către S.C. Harrison
Training Partener S.R.L. şi terţi colaboratori ai săi în următoarele scopuri: educaţie şi cultură – servicii de formare/perfecţionare profesională; reclamă, marketing şi promovare.
IX. Litigii. Orice litigiu născut din prezentul contract, în cazul în care nu se poate soluţiona pe cale amiabilă, va fi înaintat spre rezolvare instanţelor de pe raza municipiului Bucureşti.
X. Dispoziţii finale. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală a Furnizorului. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la curs şi valorificării serviciilor de cazare
dacă sunt solictate, respectiv achitarea sumelor prevăzute în formularul de înscriere. Emiterea facturii de către Furnizor este asimilată cu aprobarea cererii Beneficiarului şi implicit cu asumarea
obligaţiilor conform prezentului contract.

BENEFICIARUL înţelege să respecte termenele de plată şi termenele de anulare prevăzute în Condiţiile de participare sub sancţiunea
calculului de penalităţi şi/sau daune interese.
BENEFICIAR,
Reprezentat legal prin dl/dna ...............................................................................
Având funcţia de ....................................................................................................

Semnătură .......................
Ştampilă

*Formularul de înscriere – contract împreună cu condiţiile de participare are valoare de contract între părţi
Trimiteţi formularul de înscriere completat şi semnat prin fax la 031 005 0107 sau e-mail la marinela.marchidanu@harrison.ro.
Informaţii suplimentare – Marinela Marchidanu, telefon: 0755 250 630

