I.

REFERENČNÍ LIST

Objednatel:

NATURA HRADEC s.r.o., Blešno 30, 503 46 Třebechovice pod Orebem

IČO:

48115622

DIČ:

CZ 48115622

Zastoupena:

MVDr. Radovanem Hovorkou a Ing. Ladislavem Glosem

Zakázka:

Rekonstrukce a rozšíření výrobního objektu společnosti NATURA
HRADEC s.r.o.

Termíny:

Zahájení:

1.4. 2013

Dokončení:

20.12.2013

Cena zakázky:

13 836 712 Kč ( bez DPH)

Technické parametry zakázky:
Stavba sestávala ze dvou hlavních částí ato výstavby nové výrobní haly a rekonstrukce
stávajících výrobních a skladových prostor firmy NATURA HRADEC s.r.o, k nimž přináležely
další související stavební objekty (retence, zpevněné plochy a ČTÚ, komunikace,
kanalizace splašková i dešťová, oplocení, přípojky plynu, elektro a slaboproud a další).
Nová výrobní hala na ŽLB patkách, nosné OK konstrukci a s opláštěním PUR panely, má
rozměry 43 X 16 m s užitnou půdorysnou plochou 675 mi Uvnitř je zabudované sociální,
denní a kancelářské zázemí pro pracovníky i pro vedení výroby.
Rekonstrukce stávajĺcĺch výrobních a skladových prostoro půdorysné ploše dalších 610
mZ, sestávala z demolice až na holé obvodové zdivo bez střechy a pak následovalo nové
sjednocení střech s novou halou včetně celé nové dispozice a všech činností HSV i PSV
(nový systém vytápění, nové rozvody EE i Nl i nové zateplení fasády s novou omítkou).
Dalšími činnostmi byly např. asfaltové komunikace a parkoviště s celkovou novou skladbou
a všemi novými IS (kanalizace dešťová, splašková, plyn, přípojka EE, apod.) o celkové ploše
asfaltových komunikací 1.682 m2 s novými obrubami, vodícími proužky.
Nové oplocení s vjezdovou bránou a pomocnými brankami v délce přes ZOOm a čisté
terénní úpravy na ploše cca 2000 mZ.
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Zhodnoceni:

Objednatel potvrzuje, že stavební firma STATING sto., Pardubická
861/75a, 500 04 Hradec Králové, provedla uvedenou stavbu se všemi více požadavky
v dohodnutých termínech. Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně. Vedení stavby
i firmy se ochotně a odborně podílelo na vývoji a průběhu stavby ve všech jejích fázích.

Hodnotĺme firmu STATING s.r.o. jako seriózního a spolehlivého dodavatele a firmu
STATING doporučujeme všem dalším investorům.

MVDr. Radovan Hovorka

Ing. Ladislav Glos

jednatel společnosti

jednatel společnosti
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