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Hodnocení dodavatele

Firma TERAKON s.r.o. se sídlem Souvrať 70 Mostek prováděla na podzim 2014 v areálu skladu AS-PO Ústí nad
Orlicí
realizaci betonového oplocení vč. 2 nových vjezdových hliníkových vrat a vlajkových stožárů.
Odvedená práce dodavatele předčila mé očekávání - materiál byl dodán dle požadavků a kritérií PD, firma dbala
na dodržování technologického postupu (nepozoroval jsem žádnou tendenci někde "ušetřit" , ale naopak
beton dodat v nejlepší kvalitě) vč. nezbytného zajištění geologického posudku základové spáry,
geodetického zaměření osy oplocení, vyhledání dotčených inž. sítí v blízkosti trasy a dále firma dodržela
smluvený termín díla.
Vyskytnuvší se problémy z důvodu nesouladu PD se skutečností jsme díky konstruktivnímu přístupu p. Vítka vždy
vyřešili
ku prospěchu díla.
Zejména oceňuji to, že majitel firmy p. Vítek přišel s návrhy a nápady, kde je možné na díle ušetřit při zachování jeho
funkčnosti.
Celkově se k realizaci zakázky díval očima vlastníka a řádného hospodáře nikoliv podnikatele, který chce jenom
vydělat.
Na všech změnách týkajících se zejména finančního plnění víceprací/méněprací jsme se vždy rozumně domluvili
a celkově jsme tak na díle vlivem změn ušetřili 13 % z původní ceny díla.
Firma rovněž zajistila k naši spokojenosti inženýrskoui činnost související se zařízením a vydáním kolaudačního
souhlasu stavebního úřadu.
Firmu vřele doporučuji zejména z důvodu kvalitně odvedené práce a seriózního přístup majitele firmy.
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Není-li výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy a není
ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy. Adresát zprávy bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají organizaci Armádní Servisní, příspěvková
organizace, jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovně v textu zprávy odesílatele uvedeno jinak.
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