Közbeszerzések belső ellenőrzése a gyakorlatban
Videókonferencia
Murvai László előadásában
Videókonferenciánk teljeskörűen felkészít a közbeszerzési folyamatok, eljárások önálló belső
ellenőrzésére, valamennyi lényeges szempontra és egyúttal az aktuális törvényi változásokra is
kitérve.
Miben segít a képzés:
• Az elektronikus közbeszerzési rendszer kötelező alkalmazása, ellenőrzési technikák,
betekintési jog
• EKR jogosultságok és szerepkörök kiosztása
• Változások a közbeszerzési szabályzat tartalmában
• Eljárásba bevont személyek kijelölése (kompetenciák, összeférhetetlenség)
• Becsült érték – egybeszámítás - szerződés időtartama
• Ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása (előzetes ellenőrzése)
• Versenyt szűkítő feltételek (műszaki leírás, alkalmassági feltételek)
• Bírálati szakasz sarkalatos pontjai (műszaki leírás hiánypótlása, alacsony ár indoklása, stb.)
• Ajánlattevőkre vonatkozó szabályok (alvállalkozók vagy erőforrás-szervezetek bevonása),
kartellgyanú
• EKR-ben utólagosan közzéteendő adatok köre (eredményről szóló tájékoztató, szerződés,
szerződés teljesítése és módosítása)
• Iratok őrzése, bírálati dokumentáció utólagos feltöltése

• Külső ellenőrzési folyamatok (támogatott projektek, központi költségvetési szervek
eljárása)
•

Írásbeli konzultáció

Tartalma: 188 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag prezentáció.
Előadó(k):

Murvai László, akkreditált közbeszerzési szakértő

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan:
A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén
megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre.
Videókonferencia díja:

24.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel
34.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel
ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal korlátlan szervezeti hozzáférést kapnak teljes szakmai
tudástárunkhoz. 100 + szakmai képzés, 400 + tanóra, több mint 3 000 000 + Ft értékben évente,
havi 1 képzés áráért! Megrendelés: ITT.
3, 5 vagy 10 alkalmas Online bérleteink 30% megtakarítással! Megrendelés: ITT.
Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra,
folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat.

ahol

megtekintheti

páratlan,

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A
megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem
élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban
megtekintheti a képzést.
A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a
videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.
A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a
megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési
kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem
másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők.
Megrendelés:
• Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy
• a
honlapunkról
letölthető
jelentkezési
lap
elküldésével
(e-mail:
jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)
A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a
díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően
pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.
Elérhetőségeink:
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu
Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.

