Közbeszerzési konferencia és gyakorlati oktatás
N A P I R E N D
Időpont:
Helyszín:
08:00 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 10:00

10:00 – 10:50

10:50-11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

2015. november 18. (szerda)
Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. – Színházterem
Érkezés és regisztráció
Megnyitó
Miniszterelnökség részéről Dr. Császár Dániel Közbeszerzési Felügyeletért
Felelős Helyettes Államtitkár
 az új Kbt. egyes kiemelt témaköreinek bemutatása
 audit tapasztalatok megosztása
 Konzultáció (kérdések-válaszok)
Miniszterelnökség részéről dr. Kovács László Közbeszerzési Szabályozási
Főosztály főosztályvezető-helyettese
 Új értékelési szempontok bemutatása, alkalmazásának lehetőségei,
szabályai
 Az alkalmassági követelmények meghatározásának új szabályai,
 új alkalmassági követelmény bemutatása, alkalmazása (Kbt. 65. § (1)
bek. c) pontja)
 aránytalanul alacsony árak vizsgálati módszerei az új szabályozásban,
indokolás kérés kötelezettsége
 egységes európai közbeszerzési dokumentum gyakorlati jelentősége,
bemutatása
 e-Certis rendszerben történő kizáró okok ellenőrzése, várható
működése a gyakorlatban
 Konzultáció (kérdések-válaszok)
Szünet
Közbeszerzési Hatóság részéről Dr. Kugler Tibor főosztályvezető (Jogi
Főosztály)
 A Közbeszerzési Hatóság új feladatkörei
 A közbeszerzési szerződések teljesítésének ellenőrzési folyamata, a
szabályozás bemutatása
 Öntisztázás
 Hirdetménnyel induló és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások
jogalapjai
 A közbeszerzési szerződés módosításának szabályai a jelenlegi és az
új tv.-i szabályozás szerint
 Konzultáció (kérdések-válaszok)
Ebédszünet

13:00 – 15:00

15:00 – 15:10
15:10– 17:10

17:10 –

Dr. Barna Orsolya ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, európai uniós
és környezetvédelmi szakjogász
 az előkészítés új szabályai (Kbt. 27. § (3) bek. értelmezése, gyakorlati
alkalmazása)
 in-house szabályok változásai
 alkalmazandó eljárásrend az új jogszabályi környezetben
 az egybeszámítás szabályainak változásai
 az új eljárási szabályok (üzleti titokkal kapcsolatos eljárási cselekmények,
összeférhetetlenség tisztázása eljárási cselekmény bemutatása
 a nemzeti eljárásrend új szabályai, eljárás indítás hirdetmény nélkül
 eljárás az (új) Kbt. 117. § szerint (csak általánosságban, érintőlegesen)
 az eljárás menete
Szünet
 a bírálat az új jogszabályi környezetben, az ár-érték vizsgálata, életciklus
költségelemzések közbeszerzési szemmel
 kizáró okok
 alkalmasság
 az öntisztázás jogintézménye
 iratbetekintés új szabályai
 összegezés közzététele KBA rendszerében
 speciális beszerzési tárgyak és eljárások
 a kapcsolódó végrehajtási rendeletek új szabályai
 Aktuális jogértelmezési problémák
 Konzultáció (kérdések-válaszok)
A konferencia zárása

