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OXECTIVOS
Na actualidade, cada vez son mais as ocasións nas que o sector público debe de recorrer ó
privado para a provisión de determinados bens e servizos. Por esta razón, a licitación pública
foi constituída co fin de que a Administración poida obter as mellores condicións de compra
para un determinado proxecto, obra, servizo ou suministro. Trátase de un concurso entre
provedores para a adquisición dun ben, servizo... solicitado por unha administración regulado
pola Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ó
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Este proceso faise de forma pública e transparente e é unha das vías polas que as
Administracións Públicas se poden converter nun importante motor da economía local,
sempre e cando as empresas locais concorran aos procedementos de licitación. Ademáis, en
épocas de crise como a actual, calquera fonte de ingresos debe ser abordada e explorada
polas empresas.
Coa finalidade de dar a coñecer o funciomento dos procesos de licitación pública en Lugo e
fomentar a participación das empresas da provincia nos mesmos, convócase un webinar
informativo organizado pola Confederación de Empresarios de Lugo e a Deputación de Lugo.

PROGRAMA
Aspectos básicos do funcionamento da licitación pública
Documentación necesaria
Presentación de propostas
Que empresas se poden presentar?
Como funciona o procedemento de selección?
Valoración e proposta de adxudicación
Anuncio de adxudicación
Onde consultar as licitacións publicadas e en que estado se
atopan
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