CASA PERFECTĂ
ÎN 12 PAȘI

Absolut Construct

Etapa 1
Startul discuțiilor | Durata aproximativă: 1 zi
Prima întâlnire cu Managerul de Proiect va include o discuție despre
tipul casei, detalii despre teren și, bineînțeles, bugetul. Dacă nu dispuneți de
un proiect, atunci managerul de proiect vă va ajuta să alegeți un plan
arhitectural ce se potrivește cel mai bine cu stilul Dumneavoastră de viață și
caracteristicilor pe care le doriți.
Dacă aveți nevoie de finanțare, managerul de proiect vă va calcula o
estimare a costului total al proiectului, care include costuri de autorizare,
proiectare și construcție.

Imagine preluată

Etapa 2
Evaluarea locației | Durata aproximativă: 1-3 zile
După ce ați determinat cerințele preliminare, Dvs. și Managerul de
Proiect veți programa o vizită la fața locului pentru a evalua terenul și a
determina necesitățile pentru a pregăti șantierul. Pregătirea șantierul ar putea
include lucrări cum ar fi îndepărtarea arborilor, instalarea unui sistem septic
sau pregătirea unui drum temporar pentru autospeciale de construcție.
Deoarece fiecare șantier este diferit, cerințele și costurile asociate vor varia
de la proiect la proiect.
Aceasta este, de asemenea, posibilitatea de a decide cum va fi
amplasată casa pe teren. Factorii precum orientarea ferestrelor, alinierea față
de drum și altele, vor fi luate în considerație pentru a lua această decizie.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Oferă recomandări pentru plasamentul și orientarea casei;
• Informează despre sarcinile obligatorii pentru pregătirea șantierului;
• Efectuează o estimare a costurilor și o planificare pentru pregătirea
șantierului.
Responsabilitățile Beneficiarului
• Decide asupra plasamentului și orientarea casei;
• De a înțelege sarcinile de pregătire a șantierului și costurile aferente.

Imagine preluată

Etapa 3
Elaborarea Schiței de proiect
Durata aproximativă: 3-10 zile
Dacă beneficiarul ia decizia de a continua proiectul, atunci echipa de
proiectare începe cu elaborarea planurilor arhitecturale a etajelor.
Colaborând îndeaproape cu Dvs. pe parcursul întregului proces, echipa de
design va crea planul bucătăriei, odăilor, băilor și a altor încăperi. Scopul
este de a crea un spațiu personalizat care să corespundă cerințele
Dumneavoastră.
Acest proces poate dura doar în mediu cinci zile, însă va dura mai mult
dacă beneficiarul este indecis. Rezultatul final al acestei etape este aprobarea
planurilor arhitecturale ale etajelor.

Responsabilitățile Antreprenorului General
• Proiectarea planurilor arhitecturale ale etajelor și designul
conceptual al exteriorului.
Responsabilitățile Beneficiarului
• În timp ce schița Dvs. este în curs de elaborare, documentați ultimele
modificări pe care doriți să le adăugați.

Imagine preluată

Etapa 4
Depunerea documentelor și
urbanism
Durata aproximativă: 20-30 zile

obținerea

Certificatului

de

După aprobarea schiței de proiect, următorul pas este depunerea
documentelor și obținerea Certificatului de urbanism pentru proiectare.
Certificatului de urbanism este documentul eliberat de către autoritățile
publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele ce
caracterizează regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic
ale terenului și care permite elaborarea documentației de proiect.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Asistă beneficiarul cu informații necesare pentru a obține certificatul
de urbanism
Responsabilitățile Beneficiarului
• Să depună toate actele necesare la administrația publică locală pentru
obținerea certificatului de urbanism.

Imagine preluată

Etapa 5
Elaborarea proiectului și designului
Durata aproximativă: Până la 60 de zile
După obținerea certificatului de urbanism, echipa de proiectare și
design are nevoie de timp pentru a finaliza întregul set al documentației de
proiect și design. Proiectul include organizarea șantierului, soluțiile
constructive, detalii de execuție, soluții arhitecturale, personalizările și
finisajele convenite.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Semnează contractul de proiectare;
• Finisează setul complet al proiectului.

Responsabilitățile Beneficiarului
• Semnează contractul;
• Aprobă documentația de proiect;
• Efectuează verificarea proiectului.

Imagine preluată

Etapa 6
Depunerea documentelor și obținerea Autorizației de construire
Durata aproximativă: 20-30 zile
După ce specialiștii proiectanți au finalizat Proiectul casei,
următorul pas este depunerea documentelor și obținerea Autorizației de
construire. Autorizația de construire este documentul eliberat de către
autoritățile publice locale, prin care se autorizează executarea lucrărilor de
construcție în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru
proiectare și a documentației de proiect elaborate și verificate.

Responsabilitățile Antreprenorului General


Asistă beneficiarul cu informații necesare pentru a obține autorizația
de construire.

Responsabilitățile Beneficiarului



Imagine preluată

Să depună toate actele necesare la administrația publică locală
pentru obținerea autorizației de construire.
Să conlucreze cu administrația locală pentru a obține autorizația de
construire aprobată.

Etapa 7
Întâlnirea cu echipa de construcție
Durata aproximativă: 3-7 zile
După ce ați obținut autorizația de construire, următorul pas este
planificarea întâlnirii de începere a construcției. Această întâlnire este o
oportunitate de a vă întâlni cu echipa de construcție, de a înțelege lucrările
necesare pentru pregătirea șantierului, precum și procesul de construcție.

Responsabilitățile Antreprenorului General
• Controlează corectitudinea datelor din documentele permisive;
• Vă informează despre pașii de pregătire a șantierului, etapele de
construcție și responsabilitățile Dvs. pe parcursul procesului de construcție.

Imagine simbol

Responsabilitățile Beneficiarului
• Să adune și dea în primire setul de autorizații de construcție.
• Să înțeleagă lucrările necesare pentru pregătirea șantierului, și pașii
procesului de construcție.

Imagine preluată

Etapa 8
Semnarea contractului de construcție
Durata aproximativă: 3-7 zile
După întâlnirea cu echipa de construcție, următorul pas este
elaborarea și semnarea contractului. La această etapă se face negocierea
asupra punctelor din contract. Aceasta etapă este și ocazia ca Dvs. să
revizuiți bugetul final al proiectului. După acest punct, schimbările nu se pot
face fără a modifica bugetul. Deci este esențial să fiți sigur că este acesta
este proiectul pe care îl doriți și că acesta îndeplinește obiectivele Dvs.

Responsabilitățile Antreprenorului General
• Negocierea și semnarea contractului de construcție.
Responsabilitățile Beneficiarului
• Negocierea și semnarea contractului de construcție.
.

Imagine preluată

Etapa 9
Pregătirea șantierului
Durata aproximativă: 7-60 de zile
După semnarea contractului, antreprenorul și beneficiarul au
libertatea de a avansa cu pregătirea șantierului. Lucrările aferente acestui
pas vor varia în funcție de nevoile proiectului și de caracteristicile
șantierului, dar pot include și activități precum curățarea șantierului,
excavări, instalarea unui sistem septic și conectarea la utilitățile locale.
Deși acest lucru necesită o oarecare implicare și din partea Dvs.,
vestea bună este că puteți economisi bani și gestiona personal o parte din
această etapă.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Răspunde la întrebările legate de pregătire a șantierului, la nevoie.
• Efectuează curățarea șantierului, excavări, ș.a.

Responsabilitățile Beneficiarului
• Conlucrează cu operatorii rețelelor edilitare pentru racordarea
temporară sau permanentă la electricitate, apa, canalizare, etc.

Imagine preluată

Etapa 10
Începerea construcției
Durata aproximativă: 60 zile
După ce șantierul a fost pregătit, antreprenorul începe cu excavarea
gropii de fundație, apoi betonează fundația și așa începe construcția casei
Dvs. La toate fazele determinante și la semnarea proceselor verbale a
lucrărilor ce devin ascunse, Dumneavoastră și cu responsabilul tehnic faceți
o inspecție la șantier pentru a controla mersul lucrărilor. Aceasta este ocazia
ca Dvs. de a pune întrebări sau de a discuta orice probleme potențiale legate
procesul de construcție
Responsabilul tehnic vă va îndruma prin procesul de inspecție, veți
verifica dacă echipa de construcție instalează materialele și finisajele pe care
le-ați selectat. Participând activ la inspecția de mijloc vă asigură că produsul
final este exact ceea ce ați dorit.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Va prezenta Beneficiarului toate lucrările executate, și va răspunde
la întrebările apărute beneficiarului.
Responsabilitățile Beneficiarului
• Își execute responsabilitățile aferente contractului de construcție.
Imagine preluată

Etapa 11
Recepția la terminarea lucrărilor
Durata aproximativă: 10-30 de zile

Atunci când construcția casei ajunge spre final, veți face o inspecție
cu managerul de proiect pentru a crea "listă cu lucrări neconforme". Aceasta
este lista sarcinilor care trebuie îndeplinite de antreprenor înainte de trece în
noua casă, deci acordați o atenție deosebită fiecare detaliu când inspectați
casa. Aceasta este ultima șansă ca Dvs. și cu echipa de construcție să
corectați erorile sau elemente incomplete.

Responsabilitățile Antreprenorului General
• Execută toate lucrările necesare pentru finalizarea locuinței;
• Transmite beneficiarului toate documentele legate de construcția
casei.

Imagine preluată

Etapa 12
Visul devine realitate
Durata aproximativă: 10 zile
Echipa va corecta lucrările regăsite în "listă finală cu lucrări
neconforme", apoi managerul de proiect vă va prezenta noua casă și vă va
preda cheile. Prezentarea casei constă într-o plimbare finală prin casă,
predarea unui pachet de instrucțiuni pentru toate sisteme instalate în casă și
înscrierea în programul de garanție. Aceasta este șansa Dvs. să aflați cum să
vă mențineți noua locuință, așa că asigurați-vă că examinați cu atenție
pachetul de instrucțiuni și puneți întrebări dacă nu este clar.
Responsabilitățile Antreprenorului General
• Se asigură că a corectat toate elementele din "listă finală cu lucrări
neconforme";
• Introduce pe beneficiar la toate sistemele instalate în casă;
• Înscrierea casei în programul de garanție.
Responsabilitățile Beneficiarului
• Asigurați-vă că toate elementele din “lista finală cu lucrări
neconforme" sunt complete;
• Revizuiți instrucțiunile pentru a înțelege toate noile sisteme de acasă.
• Puneți întrebări despre întreținerea casei;
• Treceți în noua casă!

Imagine preluată

Programul
„Casa la Cheie”
Nu toată lumea dispune de timp să gestioneze toate detaliile de
construcție a unei noi case personalizate. Cu programul Construcția Casei la
Cheie al companiei Absolut Construct, adăugăm un nivel ridicat al
serviciilor și management de proiect la procesul de construcție, astfel încât
să puteți să acordați timpul Dvs. pentru lucruri mai importante.
Începem prin evaluarea terenului Dvs. cu scopul de a determina
cerințele de pregătire a șantierului și pentru a determina

costurile de

construcție. Apoi, Dvs. împreună cu Managerul de proiect stabiliți cerințele
noii case, apoi proiectantul și designerul elaborează proiectul casei. După ce
proiectul casei a fost finalizat, noi începem să ne ocupăm cu tot restul.
Unele dintre aceste responsabilități includ:
• Racordarea temporară la rețeaua de apa și energie electrică;
• Efectuarea lucrărilor necesare pentru pregătirea șantierului;
• Realizarea conexiunilor la utilitățile permanente;
• Construcția căilor de acces, a trotuarelor ș. a.

Imagine preluată
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