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2016. szeptember 6. kedd
10-13 óráig. Regisztráció 9.00 órától.

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
TÖRVÉNYI ÉS KORMÁNYRENDELETI
SZABÁLYOZÁSA
Ajánló:
A jogszabályi rendelkezések változása, a végrehajtási rendeletek
tartalmának kibővülése az építési beruházások és mérnöki,
tervezési szolgáltatások beszerzésére közvetlenül hatással van.
A korlátok és a lehetőségek, a kivételek bővülése,
a szerződésmódosítás körének liberalizálódása, az üzleti
titokszabály és az iratbetekintés keretrendszerének módosulása,
új tervtípus megjelenése aktuálissá teszik az erre a témakörre
koncentrált előadás megtartását.
Témakörök:
Tervezés és kivitelezés és a jóváhagyási terv ▪ Kivételek a tervezési
szolgáltatás körében ▪ Becsült érték meghatározása ▪ Részekre
bontást tilalma - műszaki és gazdasági szempontból funkcionális
egység ▪ Üzleti titok és iratbetekintés ▪ Értékelési
szempontrendszer kialakításának korlátai ▪ Bírálat és értékelés ▪
Nemzeti rezsim és közösségi rezsim szabályainak különbsége ▪
Teljesítés ▪ Pótmunka, többletmunka és a szerződésmódosítás
lehetőségei ▪ Konzultáció

Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
JELENTKEZÉS
Ellátás:

„Építési beruházások…”

2016. szeptember 6.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65
▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Kávé, tea, sütemények, szendvics.
Cégnév: ..........................................................................................

Részvételi díj:
16 900 + Áfa / fő

Cím:

...........................................................................................

Jelentkező neve:

............................................................................

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé, az üdítők, kávé költségeit,
melyek
közterheit
a
résztvevő
cégének kell megfizetni. Ezért a
számlát megbontjuk felnőttoktatásra
és étkezésre.
Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a
részvételi díj 50% + áfa költségét
adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás
hiányában
a
teljes
részvételi díjat kiszámlázzuk.

Beosztás:

................................ E-mail: ...........................................

Telefon:

............................... Fax: ...............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:



E-mail cím:................................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A
jelentkezési feltételeket elfogadom:

Kelt: 2016……………………………..

P. H.

……………………………………………………….

