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KOORDINACE ZAKÁZEK
Požadavky investorů / generálních dodavatelů

Dotazník, který máte před sebou, slouží k vyhledávání dodavatelů 
stavebních prací v oblasti působení DSK stavebnin a je součástí  
služby „Koordinace zakázek“.
Pokud se rozhodnete tuto službu využít, bude Váš požadavek zpracován  
a předán partnerům DSK stavebnin a zveřejněn na našich www stránkách.
Vyplněný dotazník předejte našemu prodejci či obchodnímu zástupci DSK 
(v případě nejasností je neváhejte kontaktovat).

V případě více druhů konstrukcí vyplňte pro každou konstrukci samostatný formulář. 
Příklad: „Kontrukce SDK, lité podlahy, vyzdívky, celý RD nebo KZS zateplovací systém“

3) MĚSTO

7) PLATBA
Záloha

Průběžná
Po dokončení

VE VÝŠI %

SPLATNOST
SE SPLATNOSTÍ

9) HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

11) ZADAVATEL

13) OD ZAMĚSTNANCE DSK STAVEBNIN

V blízké době budete kontaktováni managerkou pro koordinaci zakázek Žanetou Jelenovou (tel. 608 308 348) 
pro ověření pravdivosti uvedených informací.

Děkujeme za vyplnění dotazníku! Nakonec bychom se Vás ještě rádi zeptali, od koho jste se o tomto dotazníku dověděli.

12) VYPLNIL JMÉNO
TELEFON
E-MAIL

14) Z VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ

5) PŘEDPOKLÁDANÁ CENA V KČ

2) OBJEM V M.J.

8) POZASTÁVKY

10) DOZOR STAVBY

6) DODÁVKU MATERIÁLU
      ZAJISTÍ GEN.DODAVATEL
      NEBO INVESTOR

Ano Ne

Objem v měrných jednotkách například 250 m2 nebo 20 m3. V případě RD nebo 
objektů uvádějte počet ks (1ks).

Vaši odpověď zakřížkujte

Pokud jste investorem, nemusíte na otázky 9) a 10) odpovídat 

Vyplňte jméno, příjmení a telefon

Zde prosím vyplňte název firmy, investora

Uveďte prosím jméno a příjmení. V případě, že neznáte jeho příjmení, uveďte 
pouze jméno a provozovnu.

Uveďte název společnosti, osobu, webové stránky, emailem, z letáku nebo 
z jiného zdroje

Vyplňte jméno, příjmení a telefon

Tento formulář je dostupný i v elektronické podobě na odkaze: www.dskstavebniny.cz/cs/gd-formulare
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