Bytový dům Podlesí č.p. 4939 až 4945
Zápis ze schůze vchodových důvěrníků konané
Prezenční listina:
vchod 4939
nemá vchodového důvěrníka
vchod 4940
Charousová Alena
Vchod 4941
Gajdůšek Ondřej
Vchod 4942
Bajer Milan
Vchod 4943
Martinec Radek
Vchod 4944
Bajza Rostislav
Vchod 4945
Aradszki Jan

dne 20. 5. 2012 ve 20:00 hodin

přítomna
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Program schůze:
1. Odsouhlasení nabídky na vypracování projektu zateplení fasády

Ad 1)
Na
základě
dobrých
zkušeností
s rozsahem
a
kvalitou
projektové
dokumentace pro opravu střešního pláště byla oslovena firma KB projekt,
s.r.o., aby vypracovala cenovou a technickou nabídku na zateplení
štítových stěn (stěny bez oken) vchodů 4939 a 4945.
Firma KB projekt, s.r.o. předložila nabídku, která zahrnovala projektovou
dokumentaci v tomto rozsahu:
A – Průvodní zpráva
B – Požární technická zpráva
C – Situační zákres
D – Dokumentace obj.
- technická zpráva
- tepelně technický výpočet (posouzení tepelného odporu)
- výkresy: půdorys s vyznačením zateplovaných štítů,
pohledy na zateplované plochy,
dílčí řezy štíty,
podrobnosti (atika, atika v dilataci, nároží, sokl),
výpisy klempířských výrobků
E – Rozpočet / Výkaz výměr
Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x na
CD ve formátu „dwg a pdf.
Cena za zpracování projektové dokumentace

9.000,00 Kč (bez DPH)

O předložené nabídce bylo hlasováno a nabídka byla jednohlasně
odsouhlasena. Bylo dohodnuto, že bude požádána Ing. Bartozelová z BD
Budovatel, aby tento projekt u firmy KB projekt, s.r.o. objednala.
Další postup po obdržení PD bude následující:
- převzetí PD – červen 2012
- zajistíme vyjádření účastníků stavebního řízení – červenec 2012
- zajistíme vydání stavebního povolení – srpen 2012
souběžně
bude
na
naše
www
umístěna
projektová
dokumentace
v elektronické formě ke stažení pro možnost předložení cenových nabídek
- uzavření cenových nabídek předpokládáme v srpnu 2012
- výběr dodavatele – září 2012
- realizace – do konce roku 2012
Ve Zlíně, dne 21. 05. 2012
Zapsal: Rostislav Bajza
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