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A KÖZBESZERZÉSI 
SZERZŐDÉSEK TARTALMI, 

TELJESÍTÉSI KÉRDÉSEI 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens,  
közbeszerzési szakértő 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella 
közbeszerzési szakértő, 
európai jogi szakjogász 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi 
Iroda 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. november 8. kedd 
10-13 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center**** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 

16.900 + 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 közbeszerzések ellenőrzésének szigorodása, az újabb ellenőrzési 
elemek beiktatása fokozottan szükségessé teszi a Kbt. tartalmi, 
teljesítési kérdéseinek szem előtt tartását. A rendezvényen a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő közbeszerzési 
szerződések kötelező és ajánlott tartalmi elemeiből kiindulva 
bemutatjuk azokat a buktatókat, amelyek a nem megfelelően 
előkészített közbeszerzési szerződés-tervezetek 
következményeiként a közbeszerzések megvalósítását 
ellehetetleníthetik vagy megnehezíthetik. Rendezvényünkön erre a 
kérdéskörre fókuszálunk, ahol lehetséges, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság gyakorlatát figyelembe véve. 

Témakörök: 

A közbeszerzés tárgyának meghatározása a szerződések 
szempontjából ▪ Az opció, mint a mennyiségi eltérés 
meghatározásának eszköze ▪ A kötbér-igények meghatározásának 
buktatói ▪ A teljesítési határidők megadásának kérdései ▪ A súlyos 
szerződésszegés esetköreinek meghatározása és annak 
következményei ▪ A Kbt. szerinti kötelező szerződéses előírások ▪ Az 
50%-os teljesítési aránnyal kapcsolatos előírások a szerződésben ▪ 
Milyen előírásokat tartalmazzon a szerződés az alvállalkozói 
kifizetéssel kapcsolatban? 
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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: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


