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Postup pri projekčnej činnosti

oslovenie zákazníkom 

zistenie základných údajov 

      návšteva zákazníka                  získanie podkladov v el. verzii 
       (fyzické zameranie priestorov) 

upresnenie detailnejších údajov a predstáv 
investora o charakteristike prevádzky 

prekreslenie do el. podoby kompatibilnej s ACAD (.dwg)

KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLÓGIA
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prvotný návrh dispozičného riešenia



+ technický list / cenová ponuka s výpisom položiek, parametrov a cien 
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preposlanie zákazníkovi a následná konzultácia v sídle spoločnosti
RM Gasto - JAZ s.r.o. 

(fyzické predstavenie navrhnutých zariadení) 

prípadná úprava vzhľadom k vyjadreniam investora 
(dispozičné zmeny, modelov zariadení, ceny) 

finálna podoba dispozičného riešenia odsúhlasená investorom 
cenová ponuka/tech. list + prípadne tech. správa 

odsúhlasenie dispozície RÚVZ (hygienou) 

prípadná konečná úprava projektu na základe vyjadrení a požiadavok  
príslušného orgánu RÚVZ  (hygieny) 



vizualizácia 
(v prípade požiadavky zákazníka ) 

extra platená
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príprava podkladov pre profesistov 
(elektro, ZTI, VZT) 



fakturácia za dispozičné riešenia
podľa ceníku projekčných prác

uzatvorenie obchodnej zmluvy / podmienok 

kontrola postupu stavebných / prípravných prác 
pracovníkmi projekcie / servisu 
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výroba + zaistenie dodávok spotrebičov, domeranie neutrálnych zariadení 

montáž, zaškolenie obsluhy / zaučenie kuchárom 
(ak zákazník požaduje, alebo pri vybraných spotrebičoch)

konečná fakturácia - odpočet vo forme zľavy za projekčné práce

spokojný zákazník


