Közbeszerzési Kódex
A kiadvány tartalmából
Az elektronikus közbeszerzési eljárás (EKR) szabályai
•
Nyilatkozatok és az igazolások kezelése az új rendszerben
•
Az EKR-be feltöltendő közbeszerzési terv kötelező tartalma
•
A tervpályázati eljárásokra vonatkozó speciális szabályok
az elektronikus rendszerben
•
Protokoll a rendszer üzemzavara esetére
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai
•
Feltételes közbeszerzések új szabályai
•
Dokumentációra vonatkozó rendelkezések
•
Ajánlattételi és részvételi határidők
•
Felhívás, dokumentáció, egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítására vonatkozó szabályok
•
Kizáró okok új szabályozása, igazolásuk módja, öntisztázás
Nemzeti eljárási rend
•
Új ajánlattételi határidők
•
A „három ajánlattevős” eljárások értékhatár szerinti
besorolása
•
A szerződéskötési moratórium időtartamának 5 napra
történő csökkentése

•
•
•
•
•

•
•

Építési beruházások
A tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének új
szabályai
Rögzített árú versenyeztetés
Ajánlattételi határidő minimális időtartalma
Koncessziós beszerzési eljárás
Építési és szolgáltatási koncessziós beszerzési eljárások új
szabályai
Az uniós értékhatárokat el nem érő koncessziós beszerzési
eljárások
A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárás útján
kötött szerződésekre vonatkozó új szabályok
A jogorvoslati rendszer változásai
Jogorvoslati díj csökkentése, kivétel a díjfizetés alól
Szemléletváltás a Közbeszerzési Döntőbizottság
gyakorlatában
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadókra vonatkozó
előírások
A végrehajtási rendeletek magyarázata
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Igen, megrendelem a “Közbeszerzés Kódex” c. kiadványt  példányban.
(Az Ön által választott előfizetési formát szíveskedjen X-szel megjelölni!)

Optimum verzió: 49 900 Ft+áfa

(+ csomagolási és postaköltség)
» Korlátlan hozzáférés a kapcsolódó weboldalhoz
» A kézikönyv nyomtatott és on-line formában
» Segédletek, iratminták, kiegészítő szakmai anyagok



Éves hozzáférés: 99 900 Ft+áfa



» Korlátlan hozzáférés a kapcsolódó weboldalhoz
» A kézikönyv online formában
» Segédletek, iratminták, kiegészítő szakmai anyagok
» A könyv frissítései digitális formában, egy éven át

Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10% kedvezményt biztosítunk! Ehhez önnek a
megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell megadnia.

 Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, email címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft.
tájékoztató küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről,
szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. ren- delete),
valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor vissza- vonhatom és így a
hírlevélről bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint a forum-media@ forum-media.hu e-mail
címre, vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.

Cég neve:
Cég címe:
A megrendelő neve és beosztása:
Cég adószáma:
Telefon:

E-mail:
2021.

51184

aláírás és bélyegző

Termékünket – a számlával együtt – kiszállítjuk a megadott címre. A fizetés módja: banki átutalás. Optimum verzió esetén a megrendelő részére
automatikusan számlázzuk és küldjük a termék frissítését, ez az aktualizáló szolgáltatás a megrendelő írásos nyilatkozatával bármikor megszüntethető.
Éves hozzáférést biztosító csomag esetén, amennyiben Ön más jellegű szándékát felénk legkésőbb 14 nappal az éves hozzáférés lejárta előtt írásban
nem jelzi, úgy hozzáférését automatikusan meghosszabbítjuk. Az éves hozzáférést biztosító csomag kizárólag digitális formában érhető el. A Kiadó a
tartalmi változtatás jogát fenntartja. Megrendelésével Ön elfogadja a Fórum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit: www.forum-media.hu.
Amennyiben nem szeretne tőlünk postai úton több levelet kapni, kérjük, jelezze írásban a forum-media@forum-media.hu címen.

Megrendelését emailben, faxon és postai úton is beküldheti hozzánk a fenti elérhetőségekre.
A megrendelőlap eredeti, fénymásolt és szkennelt változatát is elfogadjuk.

