MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA

Elıadók:

KÖTELEZİ ELEKTRONIKUS
KÖZBESZERZÉS KONFERENCIA

Dr. Molnár Margaréta
közbeszerzési szakértı, az EU Bizottsága
EXEP szakértı bizottságának tagja

Dr. Tátrai Tünde

Országos Közbeszerzési Szakmai Konferencia

egyetemi docens, Budapesti Corvinus
Egyetem, Európai Bizottság szakértıje

Ajánló, témakörök:
Hazánkban

egységes

elektronikus

Idıpont:

közbeszerzési

rendszer

került

kialakításra, melynek használata minden ajánlatkérı és ajánlattevı számára
kötelezı 2018. április 15-tıl. Az elektronikus közbeszerzésre történı
átállásra való felkészülés mellett, felhívjuk a figyelmet azokra a praktikus

2018. május 22. kedd
Elıadások: 10:00 – 15.00 óra
Érkezés:
9.30 – 10.00 óra
Helyszín:

kérdésekre, melyekkel várhatóan szembesülni fognak az érintettek az

Hunguest Hotel Millennium ***

elektronikus rendszer használata során. Ízelítı a tartalomból:

1089 Budapest, Üllıi út 94-98.

Elektronikus

közbeszerzés

irányelvi

értelmezése



Elektronikus

közbeszerzési példák Európában  Az elektronikus közbeszerzési
rendszer bemutatása  Újdonságok, fıbb változások elektronikus
közbeszerzési eljárásban a papír alapú eljárással szemben  Elektronikus
kommunikáció

az

eljárásban



Regisztráció

és

jogosultságok



Nyilatkozattétel, képviselet, ajánlattétel  Egyes eljárási cselekmények

Elhelyezés: kényelmes ülıhelyekkel,
jegyzetelésre alkalmas asztalokkal
berendezett konferenciateremben.
További részletek: www.hunder.hu/helyszinek

Díjak:

24 730 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon jelentkezı regisztrált ügyfeleinknek. EZT AJÁNLJUK!
21 740 Ft + ÁFA / fı egy cégtıl több

elektronikus támogatása  Utólagos adatfeltöltési kötelezettség 

résztvevı esetén

Hasznos gyakorlati tanácsok ajánlattevıknek a rendszer használatához 

30 710 Ft + ÁFA / fı a www.hunder.hu
weblapon online jelentkezıknek

eESPD, E-certis  Elektronikus aláírás kérdése  Elektronikus adatbázisok

33 700 Ft + ÁFA / fı

 Elektronikus aukció  Elektronikus licit  Elektronikus katalógus 

Ebéd nélküli ár: 3.800 Ft + ÁFA-val
kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét
jelezze a jelentkezésnél!

Dinamikus Beszerzési Rendszer  Szakmai konzultáció - résztvevık
részérıl felmerülı kérdések megválaszolása

Hunder MS Kft.
JELENTKEZÉSI LAP
2018.05.22

Várjuk jelentkezését levélben: Hunder MS Kft. 1037 Budapest, Erdıalja út 54.,
vagy a www.hunder.hu weblapon, vagy faxon: (1) 453-0511
Név: ............................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................
Fax: ............................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................
e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy meghívóikat részemre e-mail-en küldjék.

A cég neve: ................................................................................................................
A cég címe: .............................................. adószáma: ............................................
Ebédet kérek: , nem kérek: . Fizetés átutalással: , készpénzben: . (kérjük megjelölni)
Adatkezelési Nyilatkozat: Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövıben személyre szólóan
küldjék meg konferencia tájékoztatóikat. Faxon küldött rendezvény meghívóikat a következı
faxszámra várom: ……………………………...… (kitöltése nem szükséges, ha a fenti faxszám megfelelı!)
........................................, 2018. ........................
cégszerő aláírás

P.H.

Tel: (1) 453-0510
Mobil: (30) 697-1495
Fax: (1) 453-0511
info@hunder.hu; www.hunder.hu
Ellátás: kávé, frissítık, reggeli sütemények.
Háromfogásos ebéd kb. 12.00-13.00 óra
között a szálloda éttermében. A konferencia
díja költségként elszámolható, tartalmazza az
elıadások, a konzultáció, az oktatási
segédanyag; a reggeli sütemény, a 3 fogásos
ebéd, valamint az elfogyasztott kávé és üdítı
költségeit. A meghívó a Hunder MS Kft.
részérıl ajánlatnak minısül, a konferenciára
jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít,
és fizetési kötelezettséget von maga után. A
díjat számlánk kézhezvételét követıen a
11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlára
szíveskedjenek
átutalni
a
számlaszám feltüntetésével. Az étkezési
költséget (beleértve a reggeli frissítık és az
ebéd költségét is) a számlán külön sorban
közvetített
szolgáltatásként
számlázzuk
tovább. A természetbeni juttatás után
fizetendı közterheket a Hunder MS Kft. nem
vállalja át. A jelentkezéseket írásban
visszaigazoljuk. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelızı 3.
munkanapig. Ezt követıen történı lemondás
esetén a díj 50%-a+áfa fizetendı.

