KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN
A közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX.
tv. alkalmazása
2006. október 17.
BUDAPEST, Corinthia Aquincum Hotel
WORKSHOPVEZETŐ:
Dr. Demkó Ivett, Hivatalos közbeszerzési tanácsadó,
főosztályvezető-helyettes
Közbeszerzési, Pályázati és Monitoring Titkárság
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

JÖJJÖN EL RENDEZVÉNYÜNKRE:
•
•
•
•

ha szeretne tájékozódni a közbeszerzésekről szóló törvény
módosításának gyakorlati alkalmazásáról
ha szeretné tisztázni minden közbeszerzéssel kapcsolatos kérdését
ha szeretné nyomon követni a változásokat a közbeszerzésekről szóló
törvényben
ha szeretné mindezt egy egynapos rendezvényen intenzív és interaktív
formában megkapni

RENDEZVÉNYÜNKRE AZ ALÁBBI SZERVEZETEK
KÉPVISELŐIT VÁRJUK:
•
•
•
•
•
•

állami szervek közbeszerzési vezetői
magáncégek vezetői
egyetemek, főiskolák és egyéb oktatási intézmények képviselői
kórházak, egészségügyi intézmények képviselői
önkormányzatok
belügyi és honvédelmi hatáskörbe tartozó intézmények közbeszerzési
szakértői
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KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN
WORKSHOPVEZETŐ
Dr. Demkó Ivett, Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
főosztályvezető - helyettes,
Közbeszerzési, Pályázati és Monitoring Titkárság,
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Dr. Demkó Ivett 2003 márciusa óta a Közbeszerzési, Pályázati és Monitoring
Titkárság osztályvezetője a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban.
Tevékenységi körébe tartozik a közbeszerzések lebonyolítása, hazai pályázati
támogatások koordinációja és monitoringja. Ezt megelőzőleg 3 évet töltött a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. -nél, mint jogtanácsos, illetve a Jogi Csoport
vezetője, ahol a munkakörébe tartozott a közbeszerzési eljárások és cégügyek
bonyolítása, valamint felelősségi körébe tartozott a szabályzatok és utasítások elkészítése, továbbá a
jogi képviselet és támogatási rendszerben való speciális jogi tanácsadás. A Miskolci Egyetem Állam-és
Jogtudományi Karán szerzett diplomát és tanulmányai befejezését követoen bírósági fogalmazóként
kezdte, majd bírósági titkárként folytatta pályafutását.
9.00 Elnöki köszöntő
9:10 A program kezdete
• Az alanyi és a tárgyi hatály változása
• A kivételek körének módosulása
• Az ingatlanokra vonatkozó szabályozás
átalakulása
• Pontosodó egybeszámítási szabályok
• Az előzetes összesített tájékoztató
készítésére vonatkozó előírások változása
• A hivatalos közbeszerzési tanácsadók
bevonására vonatkozó szabályok módosulása
• Az összeférhetetlenségi szabályok
pontosodása
• Az eljárási határidők módosulása
11:00 - 11:20 Kávészünet
• A környezetvédelmi és szociális szempontok
ﬁgyelembevételének lehetőségei az új
irányelvek alapján
• A teljesítési biztosíték előírásának
szabályozása a Kbt.-ben
• Az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban elkövetett hiba orvoslása
• A tárgyalásos eljárások alkalmazhatósága: az
új esetek bemutatása
• A gyorsított eljárás alkalmazhatósága
• Az alkalmasságra vonatkozó szabályozás
módosulása
• Változó kizáró okok

• Az igazolás módjának változása
• A hiánypótlás módosult szabályai
• A műszaki leírás megadására vonatkozó
szabályozás változása
• Az azonos ajánlatok közötti választás
szabályozása
• Helyszíni bejárás szabályozása
• Dokumentáció megvásárlása közös
ajánlattevők esetében
• Munkavédelmi stb. feltételekre vonatkozó
előírások módosulása
14:30-14:50 Kávészünet
• A közbeszerzésekről szóló törvényben
megjelenő új eljárási típusok: a
versenypárbeszéd és a keret-megállapodásos
eljárás részletes bemutatása, a dinamikus
beszerzési rendszer sajátosságai
• Az elektronikus árlejtés az egyszerűsített
eljárás szabályozásának változása
• Az egyszerű eljárás szabályainak
módosulása, egy egyszerű eljárás lefolytatása
15:30-16:00 Kerekasztal beszélgetés

12:30 - 13:30 Ebéd
2006. május 3-i tréning résztvevői
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