Výměna zdroje rodinných domků v rámci programu „Nová zelená úsporám 2019 „
– ceník + nabídka našich služeb pro Vás – podoblast podpory „C“ - :

Pro vyhotovení úvodní Odborného posudku budeme od Vás potřebovat následující:
- kompletní stávající projektovou dokumentaci RD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy
objektem a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti) - popis skladeb konstrukcí obálky budovy - t.j. spodní podlahy,
obvodových stěn a vrchního stropu (myšleno podlahy na půdě) + fotografie objektu ze všech světových stran (postačí
v digitální formě – např. e-mailem)
1. Vypracování projektu energetických úspor, a to technická zpráva, půdorys, situace , apod.
1.Technická zpráva v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č.
5, odst. D. 2. Výkresová část v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
přílohou č. 5, odst. D a musí obsahovat minimálně tyto body: zjednodušený půdorys se znázorněním umístění
příslušného zdroje a napojení na stávající soustavu, schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se
zakreslením regulačních atd.
PD za 5.900,- Kč včetně DPH.

2. Odborný energetický posudek (jednatel společnosti Ing. Jaroslav Dostálek – je oprávněn zpracovávat Průkazy

energetické náročnosti budov na základě oprávnění od MPO č. osv. 0730) Průkaz energetické náročnosti budovy
dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy nebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012
Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetické hodnocení jako výpočet Teplených ztrát
rodinného domu ve stávajícím stavu.

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ za 5.100,- Kč včetně DPH.
3. Kompletní vypracování žádosti o dotaci a ostatních písemností … za 2.310,- Kč včetně DPH.

V případě tedy, že si u nás necháte vypracovat úvodní energetickou studii, kompletní projektovou
dokumentaci a odborný energetický posudek, včetně vypracování komplet žádostí o dotace, tak Vás to
bude stát 13.310,- Kč včetně DPH. Ve skutečnosti Vaše investiční náklady na projekt budou o 5.000,Kč nižší, protože v rámci dotačního programu „Nová Zelená úsporám“ Vám bude přidělena dotace
v této výši na projekt .
Podání žádosti o dotaci přímo na fond – vyřizují si žadatelé sami – kompletní postup vám detailně připravíme a
vysvětlíme. Vy jen podáte elektronicky žádost, podepíšete žádosti a můžete odvést na Státní fond ŽP.

S pozdravem

Martin Dostálek
jednatel firmy

Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí
Jilemnického č.p. 437,
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.,fax: 465 525 312,
mobil: 777 201 757,
602 360 989

!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT - KDY JINDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT
UHRADÍ“ VÍCE NEŽ 40% VAŠICH INVESTIC NA VÝMĚNU ZDROJE – NECHTE SI SPOČÍTAT ÚVODNÍ
STUDII A VÍTE NA ČEM JSTE !!

