
SÚHLAS PRED ZAČIATKOM PROJEKTU

O ČO IDE?

• V zásade ide o súhlas s tromi bodmi, ktoré zaručia ľahší priebeh spolupráce a vyhne sa 

nedorozumeniam.

Ide o tieto body:

1. Súhlas s tým, že dodané podklady sú finálne a v priebehu projektu sa už nebudú meniť s 

výnimkou, že by sa zmena alebo úprava podkladov vyslovene nepripravila v cenovej ponuke ako 

osobitná položka.

2. Súhlas s tým, že ak sa zistí v priebehu projektu neočakávaná chyba v podkladoch, ktorá 

spôsobí nutnosť podklady doložiť novými podkladmi, k podkladom sa niečo pridá alebo sa 

podklady zmenia vytvorí sa dodatok k cenovej ponuke. To isté platí v prípade doobjednania nejakej

služby. O tejto skutočnosti mi, ako vyhotoviteľ vizualizácii Vás okamžite upovedomíme aby ste 

vedeli, že sa navýši čas a cena projektu o adekvátnu čiastku. S Vaším súhlasom potom úpravu 

zapracujeme.

3. Začiatkom projektu sa myslí potvrdenie cenovej ponuky a pripísanie 50% zálohy na náš účet. 

V ďalšej časti dokumentu si prečítate čo sú finálne podklady a ďalšie užitočné 
informácie.



1.Čo sú to finalne podklady pre vizualizaciu, 

    Finálne podklady musia obsahovať: Vykres vo formáte dwg, ktorý by mal obsahovat hotové 

vykresy stavby. Pohľady, okótované pôdorysy (okná, dvere, steny), rezy, kompletnú situáciu, kde 

sú nakreslené spevnené plochy, ploty, osvetlenie a pod.

    Finalne podklady môžu a nemusia obsahovať:

farebné riešenie fasád a strechy

situaciu sadovych uprav( landscaping)-s technickou spravou. 

Technicka sprava by mala obsahovat fotografie vzhladu rastlin, presny nazov rasltin, tvar, 

vysku. Situacia sadovych uprav a technicka sprava sluzi  pre inspiraciu, niekedy treba landscaping 

upravit tvorbe obrazku.

Vykresy prvkov drobnej architektury - (lavicky, stojany na bicykle a pod)

3D modely budov vo formate .rvt, obj, fbx, sketchup 2015 a nižšie,

finalny vykres vysok uz upraveneho terenu s dostatocnou hustotou vysok

Ak sa niektorá z uvedených vecí nenachádza vo finálnych podkladoch  je možné si niektoré služby

vypracovať u nás alebo si ich dať vypracovať u iného dodávateľa. Služby ktoré ponúkame klientom

navyše:

farebné riešenie fasád a strechy zasadené do vizualizácie

tvorba 3D modelu budov na základe pôdorysov

Detailné a presné podklady šetria čas a predchádzajú zbytočným úpravám a tým pádom aj 

zbytočným navyšovaniam ceny projektu.

2. cenová ponuka

    Cenová ponuka sa vytvára na základe dodaných podkladov, ktoré boli v čase cenovej tvorby k 

dispozícii. Neskoršie dodané podklady po tvorbe cenovej ponuky menia stav vecí. Z tohto dôvodu 

sa vytvorí dodatok resp. Zmena cenovej ponuky.

3.začatie prác 

chronologicky v čase:

-po dodaní finálnych podkladov

– po mailovom potvrdení schvalenia cenovej ponuky objednávateľom

- po pripisani zalohy na ucet v hodnote 50 percent sumy projektu

– po podpise objednávky oboma stranami (dodávateľ, objednávateľ),(nie je nutné)

– s podpisom zmluvy všetkými zmluvnými stranami (nie je nutné)

TEŠIME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI! :)


