CENÍK PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU
V SYSTÉMU NOVATOP - DŮM DO 150 m2 A DVĚ PODLAŽÍ
STANDARDNÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ PROJEKT DŘEVOSTAVBY
1
2
3
4
5
6
7
8

půdorysy podlaží s výpisem ploch
příčný řez s popisem skladeb
kolmé pohledy
statické posouzení
schéma krovu
zpráva požárně bezpečnostního řešení
technická zpráva oddíl F (konstrukce dřevostavby)
tisk autorizace, kompletace 4 paré dokumentace
Cena základního projektu bez DPH

22 000 Kč

DOPROJEKT K ZÁKLADNÍMU PROJEKTU
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18

koordinační situace + zpevněné plochy
výkres základů a úložné desky
domovní přípojka voda
domovní přípojka splaškové kanalizace
domovní přípojka dešťové kanalizace
domovní přípojka plynu
rozhledové poměry
průkaz energetické náročnosti budovy
průvodní + technická zpráva pro stavební řízení
schéma rozvodu elektro půdorys podlaží
technická zpráva elektro
schéma rozvodu vytápění půdorys
technická zpráva vytápění
schéma rozvodu voda půdorys
schéma rozvodu půdorys kanalizace
technická zpráva voda, kanalizace,zdravotechnika
instituce - vyjádření k existenci, souhlasy
tisk autorizace, kompletace 4 paré dokumentace
Cena doprojektu bez DPH

31 000 Kč

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY K PROJEKTU*
19
20
21

projekt řízeného větrání s rekuperací
zaměření radonu + protokol radonového rizika
hydrogeologický posudek

* cena je stanovena smluvně

PROVÁDĚCÍ PROJEKT
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Výrobní výkresy stěnových panelů NOVATOP
Výrobně-montážní půdorysy pro systém NOVATOP
Výrobně-montážní půdorys stropu systém NOVATOP
Montážní schéma stropu
Montážní schéma krovu
Výpis spojovacího materiálu krovu
Výkresy jednotlivých dřevěných prvků krovu
Návrh zemění bleskosvodu
Výkres domovního EL rozvaděče
Kusovník materiálu elektro
Rozvinutý řez topné soustavy
Kusovník materiálu vytápění
Rozvinutý řez topné soustavy
Kusovník materiálu rozvod kanalizace,vody, zařizovací předměty
Tisk, kompletace 4 paré dokumentace
Cena prováděcího projektu bez DPH

19 300 Kč

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY K PROJEKTU*
16

Prováděcí projekt řízeného větrání s rekuperací

* cena je stanovena smluvně

Cena projektu pro ohlášení stavby bez DPH

53 000 Kč

Cena kompletního projektu bez DPH

72 300 Kč

ceník je platný od 1.1.2013

