
Referenční list vyplněný Investorem

Číslo stavby:  6004
Investor:   SVJ Družstevní 271,  Ing. Bedřich Nohejl,  bnohejl@seznam.cz,  733 390 718
Lokalita:   Týnec nad Sázavou 
Rozsah prací, m2 fasády:    1225 m2
Použitý systém zateplení:     Ceresit, bílý + šedý EPS tl. 50 - 140 mm 
Termín stavby:  začátek prací     23.5.2013     dokončení prací     16.7.2013
Finanční objem(cena včetně DPH) :   1 640 000 Kč (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)
 
1, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?
     Při výběrovém řízení (celkem ze 4 firem) jsme upřednostnili otevřený a vysoce kvalifikovaný 
přístup doplněný množstvím informací v diskuzi na stránkách Vaší firmy. Tyto informace nám 
pomohly přesně vyspecifikovat požadavky a zadání do výběrového řízení. Zaujala nás Vaše 
snaha společně optimalizovat původní zadání  aniž by bylo jisté, že Vás vybereme. 
2, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?
    Ano a zároveň spokojeni za přístup a informace, kterými jste nás v této oblasti vzdělávali včetně 
e-publikace.
3, Jaká byla nabídnutá cena? (nejlevnější, střední, nejdražší) 
    Vysoutěžená cena dodávky byla střední, vyladěná včetně úprav, které jsme do zadání doplnili. 
Vícepráce, které byly dodatečně zadány, byly doceněny korektně.
4, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?
    Pracovní skupina byla po celou dobu akce personálně stabilní se zkušeným stavbyvedoucím. 
Spolupráce s vedením SVJ a stavebním dozorem byla naprosto bezproblémová, požadavky SVJ a 
SD byly akceptovány. Pracovní činnost od 7 do 19 vč.části víkendů respektovala klid v domě ráno a 
večer (malé děti).
5, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?
    Bylo zřejmé, že pracovníci mají zavedený systém práce uskladnění materiálů a odpadů. Okolí 
stavby se denně úklízelo. Použité plochy byly předány zpět uklizené. Likvidaci odpadů zajistila 
firma.
6, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?
     S kvalitou provedené práce jsme byli spokojeni včetně detailů (parapety, hromosvody apod.).
7, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?
    Ano, i přes nepříznivé počasí předáno týden před termínem.

8, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby?   
      Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?
     Žádný problém, vše dle SoD. Žádné obavy.
9, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?
     Ne, vzhledem k podrobné informaci o postupu stavby a operativnímu kontaktu se 
stavbyvedoucím a vedením firmy se možným překvapením předešlo.
10, Doporučili by jste naši firmu Vašim známým a rodině?
     Ano, jednoznačně a bez obav.
11, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?
     Profesionální přístup i k zákazníkům bez zkušeností z oboru, snaha vysvětlit možnosti a pomoc 
při volbě vhodného řešení vyhovujícímu cíli zákazníka - maximální úspora při poměru cena/výkon. 
Mimořádné www stránky s neskutečným objemem informací v diskuzní části. Návodné interní e-
publikace. Příjemná spolupráce po celou dobu se všemi zúčastněnými.
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