SQDWDX

NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ INTERIÉROVÉ STUDIE
Návrh obsahuje návštěvu architekta na místě, základní zaměření prostoru, konzultaci s klientem, přenesení rozměrů do výkresové
podoby DWG, následné zpracování dispozice (půdorys s rozmístěním mobiliáře, zohlednění průchozích a ergonomických zón),
vytvoření 2D pohledů na stěny. Návrhy se průběžně zasílají elektronicky.
Po odsouhlasení 2D návrhů vznikají vizualizace. Výstupem vizualizace jsou minimálně 3 pohledy v dané místnosti.

CENY JSOU VŽDY SMLUVNÍ A ORIENTAČNĚ JE LZE STANOVIT TAKTO:
základní cena (Kč)

změna - další var. (Kč)

do 5-10 m2
Koupelna
2D návrh včetně kladečského plánu
3D max (vizualizace)
WC - návrh včetně vizualizace

7.000,4.000,2.500,-

+ 500,-

Kuchyň
2D návrh
3D max (vizualizace)

6.900,4.900,-

+ 1.000,-

6.900,4.900,-

+ 1.000,-

do 20 m2

Ložnice, dětský pokoj, do 30 m2
pracovna, OP...
2D návrh
3D max (vizualizace)
do 20 m2

Obytný prostor – kuchyně a ostatní prostory cca 50 m2
10.900,2D návrh
6.900,3D max (vizualizace)
Šatna/předsíň
2D návrh
3D max (vizualizace)

+ 1.500,-

do 10 m2

5.000,4.500,-

+ 500,-

Virtuální prohlídka 3D
orientační ceny níže, podrobnější info na další straně
1.200 - 5.000,virtuální 3D prohlídka prostorem

Osobní konzultace nad rámec návrhů s výběr dekorace a doplňků se zákazníkem v obchodech 1500,- kč/1 den.
Doprava po Brně zdarma, mimo Brno cestovné dle vzdálenosti, 7 Kč/km. Doprava Praha 2000 Kč/1 cesta tam i zpět.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, s platností pro rok 2019-2020

NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ 3D VIRTUÁLNÍ REALITY
CENY JSOU VŽDY SMLUVNÍ A ORIENTAČNĚ JE LZE STANOVIT TAKTO:
základní cena (Kč)
Koupelna

do 5-10 m2

1.800,-

WC - návrh včetně vizualizace

1.200,-

Kuchyň

do 20 m2

2.400,-

Ložnice, dětský pokoj, do 30 m2
pracovna, OP...

2.400,-

Obytný prostor – kuchyně a ostatní prostory cca 50 m2
3.600,Šatna/předsíň

do 10 m2

1.200,-

Ceny se vztahují na prostory, kam se v rámci interiérové studie umísťuje nábytek, doplňky nebo se řeší
obklady nebo barevná výmalba. Prázdné prostory, kde není třeba nic řešit, se do ceny vizualizace nezapočítají.
V každé místnosti jsou v ceně
- 4 světelné zdroje
- 1 pohled z okna do exteriéru z každé místnosti obytného prostoru
Za každý další výše uvedený prvek nebo jiný předem odsouhlasený efekt příplatek 500,-kč
Uvedené ceny počítají s tím, že se vizualizace může dvakrát nepodstatně změnit-jednou po kontrole
projektanta a po druhé po prezentaci zákazníkovi. Za nepodstatnou změnu se považuje změna barev, textury
materiálu, přemístění světelného zdroje v místnosti apod.
Součástí 3D virtuální prohlídky je také panoramatická fotka do chytrého telefonu kterou následně klient dostává.
3D virtuální prohlídka probíhá ve firmě VIRTUEN COMPANY, S.R.O. v ulici Masyrykova 506/37, 602 00 Brno
Termíny prohlídky je vždy nutné s předstihem domluvit.
Ceny bez DPH 21%

Nejdříve zaměříme stávající prostor a překreslíme do výkresové podoby.
Podklad slouží pro další práci na návrhu.
Na místě vyslechneme klienta, jeho potřeby.

Dalším krokem je vypracování dispozičního řešení (půdorysu)
Výstupy postupně zasíláme k připomínkování.

Po vypracování dispozičního řešení navrhneme jednotlivé pohledy na stěny.
Výkresy nejsou prováděcí dokumentací, mohou ale sloužit pro další práci spojenou s realizací.
Následně vznikají 3D vizualizace.

Poslední částí jsou 3D vizualizace

Dodavatel:

Radek Szabó
Ponětovská 25
664 51 Šlapanice u Brna
IČO: 64500349
DIČ: CZ7303253881
info@szabo-interier.cz
www.szabo-interier.cz

Zákazník:

Szabó Radek
Ponětovská 25
664 51 Šlapanice u Brna
608756297

Nabídka/objednávka - zhotovení interiérové studie

č. 16N0667

Kč

Cena
10 900,00
Kč

mj.
1
6 900,00

Speciﬁkace objednávky
Obytný prostor - kuchyně/ OP 2D návrh (řešení celé místnosti - malby, světla, podlahy...)
1

17 800,00 Kč

Obytný prostor - kuchyně/ OP - 3D vizualizace

Celkem bez DPH 21%

Rozsah podmínek nabídky:
Nabídka obsahuje návštěvu architekta na místě, základní zaměření prostoru, konzultaci s klientem, přenesení
rozměru do výkresové podoby DWG, následné zpracování dispozice (půdorys s rozmístěním mobiliáře,
zohlednění průchozích a ergonomických zón), průběžné zasílání návrhů a následná konzultace nad změnami.
Komunikace může probíhat dle požadavků zákazníka. Obvykle se průběžně zasílají korekce prostřednictvím
elektronické pošty.
V základní ceně je zahrnuto, vypracování dispozičního řešení ve variantách 1-3, z vybraných variant 2 x změna.
Dále nabídka obsahuje 2D pohledy na stěny. Tato část je vždy průběžně konzultována s klientem a po
připomínkování jsou zapracované změny opět odsouhlaseny. U 2D pohledů je možná 1 x zásadní změna + jsou
možné drobné korekce.
Po odsouhlasení 2D návrhů vznikají vizualizace. 2D návrhy vždy předcházejí vizualizaci.
Výstupem vizualizace jsou minimálně 3 pohledy. Drobné změny v texturách vizualizace (změna barev, textilie,
dekorů) jsou obsaženy v základní ceně. Pokud se zásadně přepracovávají modely pro výstupy 3D vizualizace je
nutné počítat s drobným navýšením v ceně cca 600,- kč bez DPH za jeden výstup.
Při objednání bude vystavena zálohová faktura na 50% z celkové ceny včetně DPH, doplatek bude proveden po
odsouhlasení návrhu.

29.12.2017

Do nabídky nejsou zahrnuty konstrukční výkresy a výkresy pro případnou koordinaci řemesel. Součástí také
nejsou výkresy přípojných bodů. Tyto výkresy jsou v případě realizace firmou SZABO interier zdarma, v opačném
případě jsou zpoplatněné dle aktuálního ceníku. Návrh bude zpracován na základě předaných podkladů a
specifikace požadavků zákazníka. Další případné změny a vícepráce budou fakturovány hodinovou sazbou 500,Kč/hod bez DPH.

Za dodavatele:

nejpozději do 5 týdnů první konzultace nad designem.

Na dílo se vztahují autorská práva a právo zveřejnění zhotovitelem pro marketingové účely.
Uhrazením zálohy, zákazník souhlasí s podmínkami této objednávky.
Veškeré dokumenty interiérové studie jsou průběžně konzultovány mailem.
Příplatek na dopravu mimo Brno je ve výši 7,- Kč/Km bez DPH.
Doprava pro Prahu je stanovena paušálem 2000,- Kč bez DPH, za cestu tam i zpět.
Termín realizace zakázky:

Za odběratele:

Datum vyhotovení:
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1) Design /

4) Výroba nábytku /

návrh interiérů

realizace

Během první schůzky s naším designérem nám jde především o
získání co možná nejvíce informací o Vašich přáních, možnostech
a požadavcích.
Designér tak získá představu o Vašem životním stylu a
bude moci navrhnout interier co nejlépe.
Na základě Vámi poskytnutých informací Vám designér zpracuje
grafické návrhy ergonomického a funkčního rozložení místnosti.
Po odsouhlasení tohoto návrhu Vám zpracujeme 3D vizualizaci.

V dalším kroku k Vám přijedeme a celý prostor přesně
zaměříme a připravíme pro realizaci.
Nábytek Vám vyrobíme na míru tak, že bude přesně
odpovídat Vašemu životnímu stylu a požadavkům.

Obecně platí cca do 1 týdne návštěva u zákazníka, cca do týdne
zpracování dispozice, do dalšího týdne 2D pohledy, po odsouhlasení
2D návrhů následné zpracování vizualizace další týden
( návrh jedné místnosti cca 1 měsíc ) celkový čas se odvíjí od složitosti,
rozsahu a rychlému odpřipomínkování ze strany objednatele.

5) Odpovědná osoba /

Obvykle je realizace prováděná cca do 2 až 3 měsíců
od podpisu smlouvy o dílo k realizaci.

řízení projektu

V případě že součástí zakázky je kompletní řešení,
řídí celý projekt jedna osoba, která vypracuje realizační
plán tak aby veškeré řemesla navazovali, bez prodlev
na sebe ( pouze nutné technologické přestávky ).
O celou zakázku se tak stará jedna odpovědná osoba!

2) Cenová nabídka

6) Dokončení realizace /

Po odsouhlasení 3D vizualizace a výběru materiálů
Vám bude zdarma zpracována cenová nabídka na realizaci.
Zpracování nabídky cca do 14 dnů ( dle vytíženosti )

Po dokončení realizace zakázky Vám předáme hotový
interiér s písemným protokolem o předání a následně se
vystaví daňový doklad se všemi souvisejícími dokumenty
jako jsou záruční listy, návody apod.
Konečné platby jsou prováděny např. průběžně, po etapách
( v případě rozsáhlejších akcí ) nebo až po celkovém
dokončení díla ( zakázky v rozsahu do 500 000,- Kč )

3) Příprava smlouvy /

7) Důležité doporučení

na realizaci

Po odsouhlasení cenové nabídky následně vypracujeme
smlouvu o dílo. Tato smlouva obsahuje mimo jiné návrhy s rozměry
a vizualizace daného interiéru. Samozřejmostí je podrobné
překontrolování smlouvy tak, že veškeré požadavky musí být
zapracované ve smlouvě. Současně s podpisem smlouvy se vystavuje
zálohová faktura na 50% z díla vč. DPH
Po odsouhlasení nabídek je zpracována smlouva do cca 1 týdne.

!

předání interiéru

Je důležité celou přípravu od návrhu zahájit včas, pro
naplánování a přípravu všech podkladů pro bezproblémovou
realizaci. V případě vypracování přípojných bodů je tato
služba placená ( 1500,- /1místnost + DPH ), v případě větších
rozsahů Vám zpracujeme nabídku.
Doporučujeme nechat si zpracovat přípojné body od nás,
předejdete tak případným neshodám a tím prodražování zakázky.

Zábrdovická 2 | 615 00 Brno
www.szabo-interier.cz

