Közbeszerzési konferenciasorozat 5+1 alkalom
Kedves Közbeszerző!
Nagysikerű közbeszerzési konferencia sorozatunk 2018-ban is folytatódik. A
közbeszerzési konferenciasorozat konferenciáinak tematikáit lentebb ismertetjük.
Szeretnénk megköszönni bizalmukat, így, ha jelentkezik az 5 alkalmas
konferenciasorozatunkra, meghívjuk Önt 6., díjmentes konferenciánkra.

Helyszín:
Hunguest Hotel Millennium
1089 Budapest, Üllői út 94-98.
Feszty Terem
Időtartam:
10:00-14:00 (12:00-12:30) ebédszünet
1. 2018.09.27. csütörtök
Kötelező elektronikus közbeszerzés és közbeszerzési gyakorlat
Előadó: Támis Norbert - jogi szakokleveles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
oktató, beszerzési igazgató (MÁV-START Zrt.)
Tematika:
 Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
 Az EKR felület használatával kapcsolatos napi aktualitások, javaslatok, iránymutatások,
problémafelvetések
 Mit kell ahhoz tenni, hogy érdemben használni tudjuk az EKR rendszert? (regisztráció,
jogosultságok kezelése)
 Mire kell figyelni az EKR rendszerrel kapcsolatos jogosultságok kiosztása során a
szervezeten belül (ajánlatkérőknél, ajánlattevőknél)?
 Milyen úton jut el egy ajánlattevő a felhívástól a benyújtott ajánlatig? Milyen felületeket
kell néznie és használnia?
 Milyen dokumentálási kötelezettségei vannak az Ajánlatkérőknek az EKR-ben?
 Milyen módon történik az EKR használata közös ajánlattétel illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetek bevonása esetén?
 Ajánlatkérők teendői az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (felhívás,
dokumentáció összeállítása, elektronikus űrlapok összeállítása, kiegészítő
tájékoztatások kezelése, hiánypótlások, felvilágosítás kérések, indokláskérések
kezelése, számítási hibajavítás, eredményhirdetés, iratbetekintés)
 Miként lehet titkosítani az ajánlat valamely részét az EKR rendszerben?
 Összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti eljárások lefolytatásának egyedi szabályai
az EKR-ben
 Közbeszerzési joggyakorlat az elmúlt időszakban

2. 2018.10.03. szerda
Építési beruházások közbeszerzésének egyedi szabályai és a nemzeti eljárásrend
Előadó: Támis Norbert - jogi szakokleveles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
oktató, beszerzési igazgató (MÁV-START Zrt.)
Tematika:
 Összeférhetetlenségi szabályok
 Biztosítékok (ajánlati biztosíték, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, formája,
érvényessége, benyújtás ideje)
 Az alvállalkozók megjelölésének, bevonásának szabályai
 Az értékelési szempontrendszer specialitásai építési beruházásoknál (ellenőrzési
gyakorlat, jogszabályi korlátok)
 Szakemberek az értékelési szempontrendszerben (tipikus hibák az eljárásokban,
joggyakorlat)
 Speciális igazolási szabályok nemzeti eljárásrendben
 Árazatlan költségvetés kitöltése, hiányosságok korrekciója
 Az aránytalanul alacsony ár kezelése
 Ajánlatban műszaki egyenértékűség igazolás
 Hatályos kifizetési szabályok
 Pótmunka kezelése szerződésmódosítás keretében
 Szerződésmódosítás esetei
 Összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti eljárások (EKR-es specialitásokkal)
 Az ún. 5 ajánlattevős eljárás egyedi szabályai (EKR-es specialitásokkal)
 Közbeszerzési joggyakorlat az elmúlt időszakban
3. 2018.10.11. csütörtök
Bírálat
Előadó: Dr. Előházi Zsófia - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
közbeszerési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft.
Tematika:
 Első körös bírálat szabályai
 Második körös bírálat keretei
 A bíráló bizottsági jegyzőkönyvek ajánlott tartalma
 Hiánypótlás, felvilágosítás- és indokláskérés alkalmazása, figyelemmel a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójára és az EKR-ben alkalmazható eljárási
cselekményekre
 Értékelés az értékelési szempontok alapján
 Közbenső és eljárást lezáró döntés előkészítése
(érvényesség-érvénytelenség, az eljárás eredménye, a döntés tartalma)
 Összegezés elkészítésével kapcsolatos követelmények

4. 2018.10.16. szerda
Szerződések – A közbeszerzési szerződésekehez kapcsolódó aktuális jogalkalmazási
kérdések és joggyakorlat
Előadók:
dr. Csepy Dorottya – versenyjogi szakjogász, közbeszerzési szakértő – Ecovis Hungary
Legal
dr. Szabó Andrea – ügyvéd, bank- és tőkepiaci szakjogász, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Tematika:
 A szerződéses feltételek módosítása a szerződéskötést megelőzően (dr. Csepy
Dorottya)
a szerződéses szabadság érvényesülésének korlátai
ajánlattevők módosítási igényeinek megítélése
szerződésmódosítás a közbeszerzési eljárás alatt
tárgyalás, felülvizsgálati záradék
 A Közbeszerzési Hatóság eljárásrendjének bemutatása a szerződések
teljesítésére és módosítására vonatkozó ellenőrzésekkel összefüggésben (dr.
Csepy Dorottya)
az ellenőrzés alapja (ellenőrzési terve, panaszok, közérdekű bejelentések)
bizonyítási eszközök, a tényállás tisztázása
ellenőrzés lefolytatása, helyszíni ellenőrzés, szakértő kirendelése
az ellenőrző szervek együttműködése a jogsértések feltárásában, az eljárás
lehetséges kimenetelei
 A közbeszerzési szerződések módosítása (dr. Szabó Andrea)
szerződésmódosítási jogalapok bemutatása
a szerződésmódosítások megítélése a Miniszterelnökség ellenőrzése során és a
Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában
 A közbeszerzési szerződések teljesítésének ellenőrzése (dr. Szabó Andrea)
a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényre juttatása
az ellenőrzések során feltárt jogsértések bemutatása (alvállalkozókkal
kapcsolatos jogsértések, jogellenes szerződésmódosítás, nyilvánosság
követelményének megsértése stb.) a Közbeszerzési Döntőbizottság legújabb
határozatain keresztül

5. 2018.10.25. csütörtök
Ellenőrzések
Előadó: Dr. Előházi Zsófia - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
közbeszerési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft
Tematika:
 Az uniós támogatások közbeszerzési rendszerének bemutatása (a rendszer
ismertetése, határidők, jogkövetkezmények, a Kedvezményezettek teendői)
 A nemzeti ellenőrzési rendszer (a rendszer ismertetése, határidők,
jogkövetkezmények, az ajánlatkérők teendői)
 A hirdetményellenőrzési rendszer bemutatása (a rendszer ismertetése, határidők,
jogkövetkezmények, az ajánlatkérők teendői)
 Gyakorlati példák, auditkockázatot jelentő kérdések az audittapasztalatok tükrében az
uniós források felhasználásával lefolytatott közbeszerzési eljárásokban
+1 konferencia: 2018.11.07.
Elektronikus közbeszerzési rendszer és gyakorlati használat
Dr. Molnár Margaréta - szakjogász, közbeszerzési szakértő, az Európai Unió EXEP
szakértő Bizottságnak tagja

