
seznam oslovených firem

název firmy sídlo ozval se splnila podmínky

ne
1 Grohova 51

602 00 Brno
2 DEA Ing Popelková Lenka Sladkého 537/13 ano Připravenost nabídky nadprůměrná,  ale nemáme příliš důvěru v jejich technickou úroveň (

Ing. Jaroslav Halamíček 617 00 Brno > většina referencí jsou vesměs energetické audity, průkazy a objektové analýzy )  
 spíše teoretici –  doporučujeme však ověřit reference
Několik položek je vyloženě podceněných, což vyvozuje dojem, že neví, co vyžaduje
jejich splnění. 
Architektonická firma. Vše směřováno na design a  architekturu.

3 DIMENSE Hrnčířská 15 ano  není jisté, že mají zkušenosti s tím co potřebujeme. V referencích
602 00 Brno se nevyskytuje obdobná revitalizace typu stavby, kterou potřebujeme dělat.

4 Purkyňova 79a ano  poněkud přehnali cenu, skoro čtyřnásobně
jednatel Ing. Svoboda Vladimír 612 00 Brno

5 ne nabídka na projekční práce neposlali, je to především dodavatelská firma 
619 00 Brno

6 Horní 729/32 ano podána,ale nabídka na projekční práce neposlali, je to především dodavatelská firma 
639 00 Brno spíše oficiální omluva

že o PD nemají zájem

7 Šumavská 31 ve firmě působí Kubiš
612 54 Brno nedoporučena účast

8 Ing. Tomáš Janeček Hybešova 258/20 ano  jsou to manažeři a obchodníci s právními a úvěrovými službami , zajišťují asi spíše dotace,
602 00 Brno > nejsou to technici a nějaké si seženou jako pro nás vesměs anonymní službu. 

Nabízená cena nebyla rozklíčována
tak jako u projekčních firem a není úplně jisté zda bychom se s nimi
> nedohadovali co v ceně bylo a co ne.

9 Erbenova 375/8 omluva za neúčast
602 00 Brno

10 Vídeňská 148/104b omluva za neúčast nabídka na projekční práce neposlali, je to především dodavatelská firma 
619 00 Brno pouze dodavatelé

11 Laštůvkova 39 ano Reference OK, dobré jméno na trhu. Cena vyšší
Tel.: 603814302 635 00 Brno zaslána po termínu

12 Kounicova 67 ano
602 00 Brno - konkurenční firmy -nebude asi chtít projektovat- ( mohla by se potom třeba provést změna 

– změny očekávaných tvarů

13 Lukáš Toman Lazaretní 1/7 ano  je to dodavatelská firma, na kterou je napojeno nějakých 13
615 00 Brno-Zábrdovice > projektantů ( OSVČ ) o kterých nic nevíme, nepředpokládáme pružnost koordinace profesí.

14 TIPRO projekt ne

15 Ing. arch. Tomáš Zlámal Generála Kadlece 2150/11 ne
621 00 Brno

Ing. Vít Ševčík 
17 Tel./fax.: 543 215 215 ano

Tel.: 604 553 355 Horní 729/32 zaslána po termínu lákavě nízká cena PD, při předpokladu, že zahrnuje nerozepsaná cena vše, co jsme chtěli

 výhodná cena, je to zřejmě ale více architektonická než
18 A77 Architekti Bureš Zdeněk, Dukelská 89 614 00 Brno ano

Ing. arch. > podobné domy Kubíčkova - ale jen s výměnou balkonů a neřešením lodžií )
420604649687 Udávaná zkušenost  s 30 domy ročně na regenerace a dotace..

některé položky ale nerozvedeny, a mohou v ceně fyzicky chybět.

19 Komenského náměstí 1342 ano  obchodníci, poslali pouze jejich všeobecný ceník a nikoliv  - 
Třebíč 674 01
IČ: 283 02 176, DIČ: CZ28302176 spousta parametrů z ceníku nelze definovat a srovnat.

poznámka k ceně: - poněvadž každý nabídl rozsah s jinými položkami jsou uvedené ceny za rozsah PD bez Energetického auditu, bez fyzického vyřizování stavebního povolení, bez vyregulování UT,

- celková nabídnutá cena by byla naprosto zavádějící, každý sečetl celkový objem prací z jiných položek a to i z nepoptávaných

kontakt.osoba
Cena upravená 

srovnávací

Ateliér T&F, s.r.o.

 119 000,00 Kč 

Ing. arch. Petr Hovořák
 106 750,00 Kč 

Interplan CZ, s.r.o.  Ing  Popelářová Edita tel:  541 597 544  517 000,00 Kč 

KALAHA a.s. Kšírova 120

MAMUT-THERM s.r.o.

MORAVING s.r.o.

Proficient  148 250,00 Kč 

PROJECT building s.r.o. Ing. Marie Blažkeová 

PSK Group, spol. s r.o.

REVI-IN s.r.o. František Peštál  183 000,00 Kč 

Stavoprojekta a.s.  splnila naše požadavky ale projektování šikmých lodžií, které jsme v anketě halsovali
 121 900,00 Kč 

> stavby před dokončením=vícepráce ) a nebo se rozhodnout pro jejich lodžie 

THT-BUILD, s.r.o.  105 000,00 Kč 

nabídka byla dost stručná a nutné pozišťovat, co v ní je a není.

Kytnerova 16
621 00 Brno-Medlánky

MENHIR projekt, s.r.o. výborné znalosti, spousta zkušeností přímo z Bystrce.  111 000,00 Kč 

m.b.: 604 200 092 nabídka ale stručnější, možná neúplná, nutno zdotazovat podrobnosti.

> technická kancelář - doporučujeme však ověřit reference, které jsou v Bystrci (  100 500,00 Kč 
tel:420548216533

bures@arch.cz

Letida s.r.o.
> konkrétní nabídku na Štouračovu

 ale např. s vyřízením vyjádření od DOSS, s PENB. Předpokládáme, že kromě Stavoprojekty v PD u ostatních firem není naceněno ověření Oslunění a osvětlení, protože o tom není zmínka

tel:420548216533
mailto:bures@arch.cz
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