SLUŽBA BIM/REVIT
MODELOVANIE

HILTI
BIM/REVIT
ZÁKLADNÝ
TECHNICKÝ
NÁVRH

SLUŽBA VÁM VYRIEŠI

Návrh typických podpier pre rozvody TZB z montážneho systému Hilti v Koncepčnom návrhu Hilti. Typickú podperu

je možné využiť niekoľkokrát pre obdobné aplikácie s rovnakými alebo nižšími technickými požiadavkami (zaťaženie,
základný materiál). Typické podpery pokrývajú riešenia jednoduchých celkov (riešenie pre typické podlažia - priame
trasy bez zmeny priemeru potrubia, jednoduchá koordinácia).

Komplikovanejšie celky nie sú predmetom riešenia v základnom technickom návrhu.

OBSAH SLUŽBY

• Návrh typických detailov podpier pre TZB rozvody z montážneho systému Hilti
• Riešenie jednotlivých typov podpier navrhnutých na základe statických zaťažení
• Cenová ponuka projekčných služieb

• Statické výpočty a reporty Hilti PROFIS Installation

• Výstupom služby sú všeobecné/typické riešenia, ktoré je možné v rámci jednoduchých celkov kopírovať
• BIM modelovanie nie je súčasťou Základného technického návrhu

• Detailný výkaz položiek nie je súčasťou Základného technického návrhu

REALIZÁCIA

• Technický inžinier spoločnosti Hilti poskytuje službu v koordinácii s projektovým managerom Hilti

• Služba je poskytnutá až po obdržaní a potvrdení objednávky služby, pričom je potrebné, aby boli dodané
všetky potrebné projektové požiadavky

• Dátum dodania služby sa dohodne po potvrdení objednávky služby

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJEME
• Vaše požiadavky a projektové podklady

• Prístup k modelom BIM, ktoré sú umiestnené v spoločnom dátovom prostredí (CDE)
• Koordinácia s ostatnými účastníkmi projektu, najmä v rámci stretnutí zameraných na optimalizáciu, vrátane
obchodných subdodávateľov

• Aktívna komunikácia v prípade zmien v požiadavkách projektu alebo zmien v projektových modelov BIM

• Prejednať výstupy služby v lehote do 5 pracovných dní, prejsť navrhnuté riešenia a písomne upozorniť na prípadné
nezrovnalosti Hilti riešení.

PLABA ZA SLUŽBY

• Služba bude fakturovaná podľa cenovej ponuky, ktorá je výstupom Koncepčného návrhu. V prípade zmeny

požiadaviek projektu alebo rozsahu budú vyčíslené práce navyše a budú fakturované podľa hodinovej sadzby.
Služba bude účtovaná na základe objednaného harmonogramu platieb.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Popis a obsah služby Základný technický platí len v spojitosti s BIM Protokolom Hilti a Rámcovou zmluvou BIM,
prípadne sa riadi štandardnými obchodnými podmienkami spoločnosti Hilti, ktoré sú k dispozícii na adrese
www.hilti.sk.
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