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KÖZBESZERZÉSI SZAKMAI NAP 
AKTUALITÁSOK, VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens, 
Budapesti Corvinus Egyetem 
Európai Bizottság szakértője 
 
Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella 
közbeszerzési és európai jogi 
szakjogász, ügyvéd, 
Ecovis Hungary Ügyvédi iroda 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. október 25. szerda 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + Áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + 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 közbeszerzési témakörben több olyan aktuális kérdésről is 
érdemes szólni, mint a részekre bontás tilalmáról szóló új 
útmutató és példatár, vagy a szakember értékelési 
szempontként történő alkalmazása. Fontos továbbá idejében 
felkészülni a kötelező elektronikus közbeszerzésre a 
rendelkezésre álló információk alapján, valamint a 
tapasztalatokat összegezni a központosított közbeszerzésben 
már zajló kötelező elektronikus ajánlattétel kapcsán. 
Hagyományainknak megfelelően gyakorlati példákkal, 
jogesetekkel készülünk, hogy megfelelő módon tájékoztathassuk 
a résztvevőket az újdonságokról, fontosabb jogértelmezési 
kérdésekről. 
 
 Témakörök: 

Új becsült érték útmutató ▪ Értékelési szempontok alkalmazása, 
fókuszban a szakember bevonása ▪ Bírálat és értékelés folyamata  
▪ Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alkalmazása, 
hiánypótlása ▪ Szerződésmódosítás és szerződés teljesítésének 
gyakorlati tapasztalatai ▪ Szerződés teljesítésének ellenőrzése, 
kapacitást biztosító szervezet bevonásának ellenőrzése ▪ 
Elektronikus eljárás a központosított közbeszerzésben ▪ Kötelező 
elektronikus közbeszerzés bevezetése ▪ Konzultáció 
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Cégnév:  ..........................................................................................
 

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:    �           Vegetáriánus menüt kérek:  �    

 

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. ………………………………………………………. 

 


