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Tárgy: Határozat a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók névjegyzékébe történt bejegyzés megújításáról  

  
 

            HATÁROZAT 
 
 

Dr. Paksi Gábor (lajstromszám: 00062, születési hely, idő: Jászberény, 1979. november 18.; 

elérhetőségi címe: 1053 Budapest, Károlyi u. 9. Central Palace V. em.) a Közbeszerzési Hatóság által 

vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe történt bejegyzés megújítása 

iránt 2021. február 3. napján benyújtott kérelmének a Közbeszerzési Hatóság  

              h e l y t   a d 

 
és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe vétel hatályát a névjegyzékbe 
vétel hatályának lejártát követő naptól megújítja az alábbiak szerint. 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 

00062 
  
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: 
Dr. Paksi Gábor 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elérhetőségei: 
Cím: 1053 Budapest, Károlyi u. 9. Central Palace V. em. 
Tel.: +36-30-957-3395 
Fax: - 
E-mail cím: paksi.gabor@provaris.hu  
    
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételének  
időpontja: 

2016. június 27. 
 
A névjegyzékbe vétel megújításának időpontja: 
2021. március 1. 
 
A névjegyzékbe vétel hatálya lejártának időpontja: 
2023. március 1. 
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Dr. Paksi Gábor független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként jár el. 
 
Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetén a munkáltató neve, 
székhelye: - 

 
                Indokolás 

 
 

A Közbeszerzési Hatóság jelen határozatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 187. § (16) bekezdése, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján hozta meg. 

A jogorvoslatról való tájékoztatás és a határozat részletes indokolásának mellőzésére az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján került sor. 

A Közbeszerzési Hatóság hatáskörét és illetékességét a Kbt. 179. § (2) bekezdésére, továbbá a 187. § 

(2) bekezdés a) pont ah) alpontjára alapította. 

 
 
Budapest, 2021. február 11. 
 
 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 
 
A Közbeszerzési Hatóság elnöke nevében: 

 
 
 
 
                                                                                             Dr. Havas-Kovács Gabriella 
                                                                                            főosztályvezető, kiadmányozó 
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