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AZ EGYSÉGES EURÓPAI 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÉS A 
NYILATKOZATI ELV ALKALMAZÁSA A 

KÖZBESZERZÉSBEN 
KÖZBESZERZÉSI KONFERENCIA  

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Lak Vilmos 
mérnök-közgazdász, felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadó 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. június 21. kedd 
10-13 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, üdítő, aprósütemények, 
szendvicsek 
 

 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19.900 + Áfa / fő 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

 
Ajánló: 

Az új Kbt. lényegesen megváltoztatta a kizáró okok és alkalmassági 
feltételek igazolásának módját. Az ajánlatban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot (ESPD) kell benyújtani, melyben arról 
kell nyilatkoznia a gazdasági szereplőnek, hogy nem tartozik a Kbt-
ben szereplő kizáró okok hatálya alá, valamint teljesíti az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeket. Az ESPD 
kitöltése komoly előkészületet, és gondos odafigyelést igényel. A 
konferencia keretében előadóink körbejárják a kitöltés, az 
értelmezés és a hiánypótlás kérdéseit, segítve ezzel a gazdasági 
szereplőket, ajánlattevőket. 

 

Témakörök: 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltése ▪ Hasznos 
tanácsok ajánlatkérők és ajánlattevők számára a Dokumentum 
értelmezésével, hiánypótlásával kapcsolatban ▪ Nyilatkozati elv 
alkalmazása közösségi és nemzeti rezsimben ▪ E-certis és az 
elektronikus adatbázisok ▪ Kizáró okok és alkalmasság igazolása ▪ 
Konzultáció 

JELENTKEZÉS                 „ESPD”      2016. június 21. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 

Cím:   ...........................................................................................  
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
Kelt: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


