
KONTROLL-konferencia költségvetéskészítő programokról

Szerkesztő: Bencs János - Módosítás: 2010. január 11. hétfő, 18:00

Tisztelettel meghívjuk az építési közbeszerzési kiírásoknál kötelező elektronikus tervezői
és ajánlati költségvetéskészítésre alkalmas KONTROLL rendszerünkkel foglalkozó 
ingyenes 
konferenciára.        

  

  

Időpont: 2010. január 19. kedd

  

Helyszín: Európa Congress Center Zürich terem (Budapest II., Pálos u. 2. A Budakeszi útról a
Rege Szállónál nyíló utca, ingyenes mélygarázs, WIFI, a Moszkva térről induló 22-es buszról a
Dénes utcai megállónál kell leszállni.)

  

  

Program

  

09.00: internetes tervezői költségvetési, ellenőrző és 10+10 pontos program

  

09.30: Windows ajánlati költségvetési programbemutató (KönyvCalc, és HunKalk)

  

10.00: konzultáció
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11.00: internetes tervezői költségvetési, ellenőrző és 10+10 pontos program

  

11.30: Windows ajánlati költségvetési programbemutató (KönyvCalc, és HunKalk)

  

12.00: konzultáció

  

13.00: internetes tervezői költségvetési, ellenőrző és 10+10 pontos program

  

13.30: Windows ajánlati költségvetési programbemutató (KönyvCalc, és HunKalk)

  

14.00: konzultáció

  

15.00: internetes tervezői költségvetési, ellenőrző és 10+10 pontos program

  

15.30: Windows ajánlati költségvetési programbemutató (KönyvCalc, és HunKalk)

  

16.00: konzultáció

  

  

Ön bármelyik időpontra érkezhet, bármeddig maradhat, bármennyit kérdezhet, előzetesen nem
kell jelentkeznie.

  

Tervezőknek: Minden szakági tervezőnek ingyenes program, ingyenes mérnökárszámítással a
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fedezetkezeléshez. Nemcsak közbeszerzési, hanem bármilyen magas- és mélyépítési,
épületgépészeti és épületvillamossági tervezési munkához. A Kontroll 10+10 kreditpontos
(Építész és Mérnök Kamarai) távoktatásáról is konzultálhat, a konferencián eltöltött idő
beleszámít a költségvetés-készítés 30 órás gyakorlati idejébe.

  

Önkormányzatoknak, közbeszerzési pályázatkiíróknak: megismerhetik az irreálisan olcsó
ajánlatokat kiszűrő szakvéleményt készítő, ingyenes, internetes programunkat. Ingyenes
projektár-számítás fedezetkezeléshez.

  

Kivitelezőknek: megismerhetik a tervezői költségvetéseket egy kattintással beárazó, ajánlati
költségvetés-készítő programjainkat, illetve az ajánlati költségvetésekről előzetes elbírálási
szakvéleményt adó internetes programunkat.

  

UMFT pályázatok résztvevőinek: Tételes tervezői költségvetés, költségbecslés, kivitelezői
árajánlat, részletes költségvetés, főpályázó projektszintű és konzorciumi tagok
részköltségvetései.

  

Weboldalunkon ( www.kontroll.hu ) közbeszerzési és 10+10 kreditpontos, internetes távoktatási
programunk is kipróbálható.

  

  

Üdvözlettel: Kontroll Építőipari Műszaki Költségszakértő Kft

  

Információs telefon: 06-30-738-6503
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