
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

 
 
 
 
 
 
 

 

KÖZBESZERZÉS A 
GYAKORLATBAN 

Előadóink: 

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens, 
Budapesti Corvinus Egyetem 
Európai Bizottság szakértője 
 
Dr. Hubai Ágnes 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 
Hubai Ügyvédi Iroda  
 
Időpont és helyszín: 

2017. június 22. csütörtök 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
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: 

Június 1-jétől több kormányrendeleti jogszabályváltozás történt, 

mely lehetőséget ad például a referenciák igazolásával 

kapcsolatos gyakorlat újragondolására. Három további útmutató 

is megjelent, melynek ismerete javasolt a közbeszerzésben aktív 

piaci szereplők számára. A módosítások mellett szót kell ejteni a 

várható elektronikus közbeszerzésről és a központosított 

közbeszerzésben már zajló kötelező elektronikus ajánlattételről. 

Hagyományainknak megfelelően gyakorlati példákkal, 

jogesetekkel készülünk, hogy megfelelő módon tájékoztathassuk 

a piaci szereplőket az újdonságokról, fontosabb jogértelmezési 

kérdésekről. 
 
 Témakörök: 

Kizáró okok és igazolásuk ▪ Alkalmassági követelmények és 
vizsgálatuk, különös tekintettel a referenciákkal kapcsolatos 
jogszabályi változásokra ▪ Értékelési szempontok alkalmazása, 
fókuszban az ár-érték arány ▪ Bírálat és értékelés folyamata  
▪ Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alkalmazása, 
hiánypótlása ▪ Szerződésmódosítás és szerződés teljesítésének 
gyakorlati tapasztalatai ▪ Elektronikus eljárás a központosított 
közbeszerzésben ▪ Építési beruházások új szabálya ▪ Új útmutatók 
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Cégnév:  ..........................................................................................
 

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:    �                          

 

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. ………………………………………………………. 

 


