Veebiseminar: Millal saab ehituslepingut muuta?
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Veebiseminar
Veebiseminaril räägime sellest, kuidas võivad turuolukorra muutused kaasa tuua olukorra, kus
ehitushinnad pärast ehituslepingu sõlmimist oluliselt kallinevad.
Pole välistatud, et muutunud turuolukorra tõttu võib ehituslepingu täitmine muutuda ehitajale mingil
hetkel majanduslikult vägagi koormavaks ja isegi kahjulikuks. Käsitleme lähemalt ehituslepingute
olemust ja otsime vastust küsimusele, kas ja kuidas saavad ehitaja ja tellija ennast kaitsta
turuolukorra muutumisega kaasnevate suure mõjuga muudatuste eest?
Teemapunktid:
1.
2.
3.
4.
5.

Ehituslepingule omane riskijaotus ja riskijaotuse mõju ehituse maksumuse kokkuleppimisele;
Ehituse siduv ja mittesiduv eelarve ning mõlema eelarve peamised erinevused;
Turuolukorra ja ehituse maksumuse muutumise mõjud ehituslepingu täitmisele;
Ettenähtavad ja ettenägematud muutused ehitusturul;
Kas ja kuidas saavad ehituslepingu pooled ennast kaitsta lepingu kehtivuse ajal aset leidvate ettenägematute muudatuste eest?

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo NJORD Law vandeadvokaat Tavo Tiits.
Veebiseminar toimub 21. jaanuaril kell 13.00-14.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul pärast toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

