
DVA MOŽNÉ ZPŮSOBY JAK SEHNAT NA INTERNETU ŘEMESLNÍKA

Inzerce nebo poptávkový portál << >> E-shop s řemeslnými pracemi

1)

Zadání poptávky

10 minut 1)

Zadání nezávazné objednávky

10 minut(Popíšete zakázku a definujete rozsah prací, vyplníte
osobní údaje a údaje o stavbě, případně přiložíte soubory
- fotky, plánky apod.)

(Popíšete zakázku a definujete rozsah prací přibližným
vyplněním množství položek v ceníkách, vyplníte osobní
údaje a údaje o stavbě, případně přiložíte soubory - fotky,
plánky apod.)

2)

Čekání na cenové nabídky

2 dny 2)

Čekání na návrh nejideálnějšího řemeslníka

1 den(Cenové nabídky řemeslnící vypracují a zasílají v rozmezí
jednoho až dvou dnů - rychlá nabídka = většinou neúplná,
nebo nekvalitně zpracovaná nabídka)

(Do 24 hodin získáte do emailu návrh nejideálnějšího
řemeslníka z přihlášených k Vaší zakázce. Cena je předem
nastavená, což zjednodušuje výběr řemeslníka)

3)

Porovnání a vyhodnocení nabídek

1 den 3)

Odsouhlasení řemeslníka

5 minut(Každý řemeslník vypracovává cenovou nabídku v jiném
tvaru a je většinou velice náročné nabídky mezi sebou
porovnat)

(Návrh řemeslníka je odkaz na jeho oborový profil, kde je
zobrazeno: profilová fotografie, živnostenský list, praxe,
certifikáty, údaje o plátci DPH, specializace a reference)

4)

Komunikace s jednotlivými řemeslníky

1 den 4)

Obdržení vygenerované smlouvy o dílo

30 minut
(Ze získaných nabídek vyberete 2-3, které vyhovují Vaší
představě. Následně vybraným řemeslníkům zavoláte, aby
jste zjistili jak komunikují. Řemeslníci chtějí většinou
vidět nabízenou zakázku v reálu, takže si případně
domluvíte ještě obhlídky na místě)

(Po odsouhlasení nabídnutého řemeslníka Vám do 30 minut
zašleme veškeré potřebné dokumenty k zakázce, které
následně už jen podepíšete s řemeslníkem. Dokumenty
jsou automaticky generovány dle šablon uvedených na
webu www.cenikyremesel.cz a údajů ve Vaší objednávce.

5)

Tvorba návrhu smlouvy o dílo + úpravy

1 den

Od objednání máte řemeslníka na stavbě za >> 1 DEN
(Pokud se s nějakým řemeslníkem domluvíte, čeká Vás
ještě domluva o návrhu smlouvy o dílo. Zejména:
financování, termín dokončení, záruční doba, sankce za
různá porušení a pod. Následně musíte smlouvu vytvořit a
finálně před podpisem  s řemeslníkem odsouhlasit)

Váš strávený čas >> 30 MIN

WWW.CENIKYREMESEL.CZOd poptání máte řemeslníka na stavbě za >> 5 DNÍ

Váš strávený čas >> 10 HOD


