Projektování
a technická
asistence

Společnost V-CON je projekční a konzultační
inženýrskou kanceláří, která vytváří řešení pro
přípravu a výstavbu moderní infrastruktury
prostřednictvím mladé generace inženýrů.
Sídlíme v České republice, naši klienti se
nacházejí v celé Evropě.
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V–CON
odborníci, se kterými
můžete stavět.

Tým V-CON je složen z odborníků, kteří se
podíleli na velkých stavebních projektech
realizovaných v posledních letech v Čechách,
na Slovensku a Polsku. Máme zkušenosti
s projektováním, přípravou a řízením výstavby
pozemních, dopravních i inženýrských staveb.
Naše zkušenosti umíme využít při hledání
optimálního řešení návrhu a průběhu Vaší
stavby.
Ing. Jan Blažek
Lávka Staňkov

Návrhy a posouzení stavebních technologií
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PROJEKČNÍ
ČINNOST

Umíme pro vás vymyslet, navrhnout nebo zkontrolovat technologie potřebné pro
vaši stavbu — bednění, skruže, pomocné konstrukce pro výsun nebo zvedání
konstrukcí. Navrhneme a posoudíme optimální postup výstavby, založení nebo
pažení vašich konstrukcí.

Projektová dokumentace
Nabízíme pro Vaši stavbu přípravu projektové dokumentace všech stupňů v celém
rozsahu, od přípravných fází po prováděcí, realizační nebo výrobní dokumentace
stavby.
• Studie, dokumentace pro ÚR, DSP, výběr zhotovitele
• Statické posudky, mostní prohlídky, pasportizace staveb

Dílenská a montážní dokumentace
Připravíme pro Vás výrobní, dílenské a montážní výkresy, které umožní plynulou
a bezproblémovou dodávku materiálu a montáž libovolných betonových, dřevěných
a ocelových konstrukcí.
• Výrobně technické dokumentace konstrukcí včetně jejich posouzení
a optimalizace množství a spotřeby materiálu konstrukcí.
• Montážní dokumentace pro libovolné druhy staveb a konstrukcí s posouzením
jednotlivých stavebních stádií

7——8

Technologie
postupného
vysouvání

VÝROBNA

SMĚR VÝSUVU

Technologie
letmé
betonáže

SMĚR
BETONÁŽE

SMĚR
BETONÁŽE

VÝSUVNÝ
NOS
MODEL VOZÍKU
PRO LETMOU
BETONÁŽ

Hubová Ivachnova, 2016
Lávka VŠCHT, 2016

Dokážeme pro vás navrhnout a zajistit ekonomicky a technicky výhodné řešení pro
vaši stavbu.
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TECHNICKÁ
ASISTENCE
S TAV E B

Etapa realizační přípravy
•
•
•
•
•

Kontrola časové posloupnosti harmonogramu
Optimalizace časových rezerv
Stanovení kritické cesty a klíčových milníků
Kontrola provedení a úplnosti v zadávací dokumentaci
Návrh, kompletace a konzultace dodatečných informací

Etapa realizace stavby
Připravíme pro Vás ZBV — Změny během výstavby
• Zpracování návrhu změn v souladu s platnou legislativou a smluvními dohodami
• Zdůvodnění změn včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich řádné
opodstatnění
• Koordinace dodržování lhůt časově závislých událostí a povinností
• Vytvoření harmonogramu nebo finančního plánu dle požadavků investora
a výstupních formátů — XC4, aktualizace dle průběhu stavby
• Konzultační činnost při tvorbě nároku zhotovitele — návrhy ZBV nebo Claimů
• Pomoc při importu dat do Datového skladu stavby

Etapa dokončení stavby
• Závěrečné zprávy staveb, kompletace dokladů a podkladů pro ukončení stavby
• Vypořádání nároků a ZBV zhotovitele
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Lávka Radim
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Most Debř

Kontaktní informace
Na prvním místě jsou u nás zájmy stavebníka
a zhotovitele — dokážeme zajistit hladký
průběh výstavby a vyhledat úspory v jejich
prospěch a k jejich spokojenosti.
Naší předností jsou nápady a odvaha zkoušet
nové technologie — používáme a navrhujeme
nejnovější postupy a technologie. Cíl je
vysoká technická úroveň projektů a snížení
nákladů na výstavbu při zachování kvality.

V – CON, s. r. o.
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Kancelář: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
 +420 487 070 435
 info@v-con.cz
 www.v-con.cz
� vconengineers
Ing. Jan Blažek
jednatel
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