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Zéstupce: lng. Rudolf Baudisch, předseda SVJ

Roasah:

l zpraeování podkladů, nutnýeh pro přípravu, realizaci a financování revitalizaee bytového domu

. zatepleni stropu nad vrchním obytným Bodlažím
o zateplení štítovlých a čelních stěn bytového domu

. zateplení soklu štítových a čelních stěn bytového domu

* výměna oken v suterénu

r ošetření krovu

o optimalizace otopné soustavy

r Dodávka stříšek nad balkony

. Dodávka nových balkónů

. zajištění technického dohledu během realizace 2.části díla

r pomoc se eískáním kolaudačního souhlasu, pckud akce podléhala stavebnímu řízení

Termín realizace:

Výpočet úspor na vytápění:

lnvestiční náklady:

Stavbyvedoucí:

Příprava:

Projektový rnanažer:

Technicka-obchodní poradce :

březen - květen 2019

58%

4.369.484,- Kč vč. DPH

Jan Bnýna

lng. Tereza Hošková

Miroslav Šancl

Jíří \ralečko

Pomdhdme šetřil Voši energii!

Vyj*dření zákazníka:
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Kladno, Ke stadionu 27 3 6

Průzkum §pokojenosti zákazníků - bytový dům
Z11469ů-EP

1, Jak hodnotíte celkový průběh spolupráce {od prvního kontaktu
až po dokončení zakázky}?

Vyberte ze stupnice nejvýstžnější odpověď a zakřížkujte. El

2. Jak jste spokojeni s cenou, kterou jste zaplatili za realizaci
opaťrení na Vašem bytovém domě? (\rztah cena : kvalita)

Vyberte ze stupnice nejvýstižnější odpověď a zakřížkujte. El

3. Hakolik vystihuji následujicí tvrzeni Vaše zkušenosti
s obchodním technikem, který Vám naše služby prodával?

oznámkujte:

§. Nakolik vystihují následující tvrzení Va§e zkušenosti
§ přoj€ktoťm manažerem, kténi s Vářni řešil průběh reallzae?

Oznámkujte . 1_vy§tihUje plně

z-vystihuje převážně

3-vystihil;e Ďásiečně

4-Vy§tihuje méně

5-nevy§tihuie

1-Vysiihuje plně

2-Vystihuie převážně

3-vystihuje částečně

+vystihuje méně
5-nevystihuje

Jméno projektového manažera: Miroslav Šancl

Máte jakoukoliv připomínku k práci projektového manažera?

6. Nakolik vystihují následujíci tvrzení Vaše zkušenosti
s dodávkami jednotlivých prací na vašem bytovém domě?

|-vysullu]ř iJlllť

2-Vy§tihujé přeVážně

3-vystihuje částečně

li-vystihuje méně
5-nevystihuje

Jrnénc obehodníhg technika: Jiři valečko

Máie jakoukoliv připomínku k práci obchodního technika?

4. Nakolik vystihují následujíci tvrzení Vaše zkušenosti s e
stavbyvedoucím, který s Vámi řešil průběh realizace?

oznámkujte: í_Vystihuj€ plně

z-Vystihuje převážně

s-Wstihuje částečné

Jméno stavbyveCoucího: Jan B4ýna

Máte jakoukoliv připomínku k prácl stavbyvedoucího?

Z1 9 - proiokot spokojenosti zákazníků
verze 4 - 22.3,2a19

Méie jakoukoli připornínku k provedeníjednotlivých prací ?
(prosíme vždy uvést dílčí fázi piací, kteror"i }rodnotíte * např, fasácia, okna,
zateplení půdy, střecha, oprava balkonú, iaolace šutéťénu, . , . . .. . )

7. §*p*r*čili byste na xákiad$ 1ja§i*tt xkriáen*gtí s liaší rJ*rlávlc*t!
sí**i:y lt**í sp*§ač***ti i <jaíěíitr a*&*=i:i!;,irr;?

Vybeňe ze stupnice nejvýstižnější odpověd'a zakřížkujte ji, tr

Fředstavtg §i, žs by§t€ ci*es vybira§l dodavate.le stejnýelr praci
pro véě et*rn, Jak by*t* vybirali?

,1 ťzvoiiii bychom opét vaši společnost

2 D volili bychorn jiná opatřeníči jinou technologii

3 fl hledali bychom někde jinde

b co bye nom měii rozšířit rTaši nabíriku?

í0. V čem bychom se dle Vašeho názoru mohli zlepšit?

11. 73 co byste nás pochválili?

+Vystihuje méně
$nevysiihUje

8,

9.
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A Projektový manažer byl vstřícný a oeho{ný ve všech
smefeen, /

o Projektcvý manažer rně! výbcrné cdborné a
- technické znaiosti.

47
Projektoqi manažer VěnóVál důsiatečnou péči řízení

c realizace opalření na našem domě a dasteiečně mě
informoval o průbéhu zakázkv.

- N3 projektovém trratražeru bylo znát jehc
" piesvědčenr, že realizuje clobrou službu, 4
. Projektot4i manažer vždy dodržel termin a čas

scnuZKV.

mimcřáoné
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velmi
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méně
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nespokolenta

ú

znamka

A Obchodní technik byl vstříený á ochotný ve všech
smerecn, 4

o Obchodní technik měl výborné odborné a iechnické' znalcsti a dobré vystupování. /
- ůl:chodní technik věnoval do§tái€k času tonru ab l ,nlÝ,- L-lCnI pt,,;r;r a pcSkylnoLit pociíoi]né jníormace, /
,.., Na obchodním technikovi bylo znát jeho přesvědčení,
- že prodává dobrou službu, /
E Obchadní technik vždy dodrže| t€rmín a čas schůzky (

známka
A Prgccvníci dod*e|i vše, co bylo dohodnuto.

o Pracovnici byli odborně zdatní a p§|i vý§orné* technicke zna|osti i dobré vystupováni, /
C Fráce byly ptovedeny kvalitně, -7

.., Na pracovnících bylo znát jejich přesvědčení.
" že poskvtuií dobrou službu. 7
. Pracovníci vše řádně dokončili a zástupce lP vše
' vvsvětlil a předal. ,4

A Stavbyvedoucí byl vstřícný a ochotný ve všech
§meíecn, /

a Stavbyvedouci měl 4?borne odborné a technické
7^tl^at,

Stavbyvedoucí věnoval dostatečnou péči řízení
C realizace opatření na našern domě a dostatečně mě

informoval o průběhu zakázkv.

- Na stavbwedoucím bylo znát jeho přesvědčení, žeU,.
reallzule ooDrou sluzpu.

E Stavbyvedoueí vždy dodržel termín a čas schůzkv.
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Pro případná další sděleni využijte zadní stranu dotazníku.
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