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EU TÁMOGATOTT 
PROJEKTEK KÖZBESZERZÉSE 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
Budapesti Corvinus Egyetem 
Európai Bizottság szakértője 
 
Dr. Paksi Gábor 
ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. szeptember 5. kedd 
10-13.30 óráig. Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest Rákóczi út 90. 
 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics. 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 + 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: 

A támogatott projektek esetén a közbeszerzési kötelezettség 
mellőzésének, vagy a közbeszerzési eljárás jogszerűtlen 
lefolytatásának a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható 
bírságon felül további súlyos következménye lehet a támogatás 
részleges vagy teljes elvesztése. Szakmai napunkon gyakorlati 
segítséget nyújtunk ajánlatkérők számára az Európai Unió által 
támogatott projektek közbeszerzési kérdéseiről, jellegzetes 
problémáiról.   
 

 
Témakörök: 

Becsült érték meghatározása ▪ Részekre bontást tilalma ▪ 
Alkalmassági követelmények meghatározása ▪ Üzleti titok és 
iratbetekintés ▪ Értékelési szempontrendszer kialakításának 
korlátai ▪ Bírálat és értékelés ▪ Nemzeti rezsim és közösségi 
rezsim szabályainak különbsége ▪ Teljesítés ▪ Pótmunka, 
többletmunka és a szerződésmódosítás lehetőségei ▪ Konzultáció 
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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: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


