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Cenová nabídka na zpracování „Průkazu energetické náročnosti budovy“
Předmět:
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v souladu s aktuálně platným zákonem
č. 318/2012 Sb.
Základní ceník:
Jedná se o základní ceník, cena může být upravena dle konkrétního objektu s ohledem na složitost a
dostupnost potřebných podkladů.
Rodinný dům

Cena: 5 000 Kč + (500 Kč × počet obytných podlaží).
Poznámka: V případě, že nebude k dispozici dostatečná projektová dokumentace pro zpracování
PENB, se cena navyšuje o náklady spojené se získáním podkladů.
Bytový dům panelový a zděný s dostatečnými podklady pro
zpracování PENB

Cena: 7 800 Kč + (100 Kč × počet bytových jednotek).
Maximální cena je 14.000 Kč.
Bytový dům panelový a zděný bez dostatečných podkladů pro
zpracování PENB

Cena: 7 800 Kč + (100 Kč × počet bytových);
Maximální cena je 14 000 Kč + náklady spojené se získáním podkladů.
Poznámka: V případě, že nebude k dispozici dostatečná projektová dokumentace pro zpracování
PENB, se cena navyšuje o náklady spojené se získáním podkladů.
Energetický posudek = Návrh a posouzení opatření vedoucích ke zkvalitnění energetické
náročnosti budovy do požadované klasifikační třídy.
Navýšení ceny PENB o 40 %.
Dotisk autorizovaného pare = 300 Kč
Cena je konečná – nejsme plátci DPH.
Cena zahrnuje náklady spojené s expedicí 3 stejnopisů PENB včetně digitální podoby.
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Opakované zpracování PENB na totožný objekt:
V případě opakovaného zpracování PENB na totožný objekt bude poskytnuta sleva až do výše 50%.
Nutno vypracovat konkrétní nabídku dle specifikace objektu.
Doba zpracování:
Doba zpracování se standardně pohybuje v rozmezí 5 – 10 pracovních dnů od obdržení všech
potřebných podkladů. Doba zpracování se může prodloužit s ohledem na potřebný čas na získání
dostatečných podkladů pro zpracování.
Součinnost objednatele:
Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré dostupné informace o objektu (specifikaci způsobu vytápění,
přípravy TUV, osvětlení atd.), dostupnou projektovou dokumentaci a případně zajistit přístup do objektu.
Kontaktní údaje:
Ing. Vladimír Vymětalík
VISCO s.r.o.
Krombholcova 564/35
276 01 Mělník
gsm: +420 773 630 792
e-mail: vymetalik@visco.cz
www.visco.cz
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