
osvĚočení o pnoveoeHí srnveenícn pnncí

Společenství vlastníků jednotek

v Domažlicích, Dvořákova ul. 466, 467
Dvořákova u|.467,
344 01 Domažlice

Zástupce: Miroslav Kabourek, předseda SVJ

Rozsah:

. Zpracování podkladů, nutných pro přípravu, realizaci a financování revitalizace bytového domu

. zateplenístropu nad vrchním obytným podlažím

. zateplení štítových a průčelních stěn včetně zateplení soklu l

. zateplení stropu suterénu

. Dodávka oken ve spol. prostorách a v suterénu

. příprava a dodávka nových ocelových balkónů

. zajištěnítechnického dohledu během realizace 2. části díla

Termín realizace:

Výpočet úspor na vytápění:

lnvestiční náklady:

Stavbyvedoucí:

Příprava:

Projektový manažer:

Technicko-obchodní poradce:

květen - červenec 201 9

63%

5.453.404,- Kč vč, DPH

Jan Bnýna

lng. Tereza Hošková

lng. Jan Háva

Michal Jeslínek

Vyjádření zákazníka:
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Průzkum spokojenosti zákazníků - bytový dům
Z0l4878-EP

Domažl ice, Dvořákova 466.467

1. Jak hodnotite celkový prúběh spolupráce (od prvního kontaktu
až po dokonóe ni zakázky|?

Vybeňe ze stupnice nejvrj,stižnější odpověd'a zakřížkujte. tr

2. Jak jste spokojeni s cenou, kterou jste zaplatili Z-a realizaci
opatření na Vašem bytovém domě? (vztah cena : kvalita)

Vyberle ze stupnice nejvrýstižnější odpověď a zakřížkujte. B

3. Nakolik vystihují následujici tvrzení Vaše zkušenosti
s obchodním technikem, kteryi Vám naše služby prodával?

oznámkujte: 1-Vyslihuje plně

2-Vystihuje převážně

3-VystihUje částeóně

Jméno obchodního technika: Michat Jeslínek

Máte jakoukoliv připomínku k práci obchodního technika?

lJlrnfih*lnt ,eliil V{i' ntr,ríii!

Nakolik vystihují následujíci tvrzení Vaše zkušenosti
s projektovým manažerem, ktený s Vámi řešil prúběh realizace?

oznámkujte: 1-Vystihuje plně

2-VystihUJe převážně

3-VystihUje částečné

.l-vystihuje méně
5-neVystihuje

t}vysiihuje méně
sneVystihUJe

Jméno projektového manažera: lng. Jan Háva

Máte,iakoukoliv připomínku k práci projektového manažera?

6, Nakolik vystihuji následující tvneni Vaše zkušenosti
s dodávkami jednotlivých prací na vašem bytovém domě?

oznámkujte: í-Vystihuje Plně
2-Vystihuje převážně

3-VystihUje ěásteóně

4-vystihuje méně
5-nevysti hUje

Máte jakoukoli připomínku k provedení jednoiliných prací ?
(prosíme vždy uvést dílčiíázi prací, kterou hodnotíte - např, íasáda, okna,
zateplení půdy, střecha, oprava balkonů, izolace suterénu, . ..)

mimořádně
spokojen/a

tr

Velmi
spokojen/a

{
spokojen/a

tr

méně
spokojerýa

tr

nespokojen/a

tr

mimořádně
spokojen/a

tr

velmi
spokojerÝa

tr

spokojen/a

x
méně

spokojen/a

tr

nespokojen/a

tr

A ll"!:|!?"y manažer byl vstřícný a ochotný Ve Všech

manažer Věnoval dostatečnou péči řizeni
realizace opatření na našem domě a dostatečně mě

n Na projektovém manažeru bylo znát jeho- přesvědčení, že realizuje dobrou službu.

a Projektot4i manažer vždy dodržel tennín á Óas

známka

o Obchodní technik byl vslřicný a ochotný ve všech
smerecn. 4

o Obchodní technik měl lnj,borné odborné a technické" znalosti a dobré vystupováni. 4

" 
Obchodní technik věnoval dostatek času tomu, aby mi" mohl poradit a poskytnoui podrobné informace 4

|.., Na obchodním technikovi bylo znát jeho přesvědčení,* že prodává dobrou službu. 4
E Obchodní technik vždy dodžel termín a čas schúzky 4

známka
A Pracovníci dodrželi vše, co bylo dohodnuto 4

L
C Práce byly provedeny kvalitně 4
n Na pracovnicích bylo znát lejich přesvědčení,
: že poskytuií dobrou službu. L
= Pracovníci vše řádně dokončili a zástupce lP všá 4

4. Nakolik vystihují následujicí tvrzení Vaše zkušenosti s e
stavbyvedoucam, ktenj,s Vámi řešil průběh realizace?

oznámkujte: 1-Vystihuje Plně
2-vystihuje převážně

3-vystihuje částečně

Jméno stavbyvedoucího: Jan Bn/na

Máte jakoukoliv připomínku k práci stavbyvedoucího?

7 Doporučili byste na základě Vašich zkušeno§ti s naši dodávkou
služby naši společnosti i dalšim zákaznikúm?

Vyberte ze stupnice nejuistižnější odpověd'a zakřížkujteji. B

Představte si, že byste dnes vybírati dodavatele stejných prací
pro váš clúm. Jak bysto vybirali?

1 f, zvolili bychom opětVaší společnost

2 tr volili bychom jiná opatření či jinou technologii

3 tr hledali bychom někdejinde

O co bychom měli rozšířit naši nabídku?

10. V čem lrychom se dle Vašeho názoru rrrohli tlepšit?

4vystihuje méně
$neVystihuje

Z'l 9 - protokol spokojenosti zákazníkú
veíze4-2232019

známka

o Stavbyvedouci byl vstřícný a ochotný ve všech
smerech. /

a Stavbyvedoucí měl \^iborné odborné a technické" znalosti. 4
Stavbyvedoucí věnoval doStatečno

C realizace opatření na našem domě
informoval o prúběhu zakázkv 4

n Na stavbyvedoucím bylo znátjeho přesvědčeni, že- realizuje dobrou službu, 4
E Stavbyvedoucí vždy dodržel termín a čas schůzky 4

v každém
případě

E

velmi pravdě-
podobně ano

tr

možná

tr

pravděpo-
dobně ne

tr

Určitě ne

D

Pro připadná další sdéleni využijte zadni stranu dotazniku,

7námk2

4
R Projektov\i,manažer měl výborné odborné a" technické znalosti. 4

4

4
4


