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7. Tesco – různé lokality / various locations
Řízení nákladů / Cost management

AECOM

Klient / Client: Tesco Stores ČR

8. Hotel Augustine
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management
Klient / Client: SC Masters, Rocco Forte

9. Nákupní středisko Eden / Eden Shopping
Centre
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management
Klient / Client: Carrefour

Společnost AECOM poskytuje
celosvětově technické a manažerské
služby pro širokou škálu oborů včetně
stavebnictví, dopravní infrastruktury,
správy nemovitostí, ochrany životního
prostředí a energetiky.
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S více než 46,000 zaměstnanci po celém
světě je AECOM špičkou v těchto
oborech.
Společnost AECOM má ve svých řadách
v Evropě více než 5000 odborníků
specializujících se na územní plánování
a projektování, ekologické,
vodohospodářské projekty a dopravní
infrastrukturu.
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Projektový, nákladový a konstrukční
manažerský tým AECOM Europe s více
než 600 odborníky působí v celé Evropě
a ve státech bývalého Sovětského svazu.

V České republice dlouhodobě
působí tým zkušených a
kvalifikovaných odborníků
poskytující kompletní konzultační
služby ve výstavbě mezinárodní i
místní klientele.
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With more than 46,000 employees
around the world, AECOM is a leader in
all of the key markets that it serves.

Klient / Client: SAB Miller

2. Lesní Brána, Hodkovičky: residenční projekt /
residential
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management
Klient / Client: B.S.R. Investment

3. Hotel Kings Court
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management
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AECOM has over 5000 staff throughout
Europe with experts in such diverse fields
as planning and design, environment,
water, and transportation.
As the project, cost and construction
management team within AECOM in
Europe, we operate within the UK,
Europe and the CIS, with over 600 staff
across these regions.

Klient / Client: HMG

4. Pachtův Palác Hotel
Řízení nákladů / Cost management
Klient / Client: ORCO

5. Skladové haly, City Self -Storage
Řízení nákladů / Cost management
Klient / Client: City Self-Storage

6. Korunní dvůr: residenční projekt / residential
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management
Klient / Client: AFI Europe
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Služby

Services

KLÍČOVÉ SLUŽBY:

CORE SERVICES:

Řízení projektů
Organizujeme a řídíme projektování, dodávky a hospodárnost
vašeho projektu.
Komplexní nabídkou projektového managementu zajistíme
kontrolu nad projektem a poskytneme zákazníkovi podporu,
flexibilní a objektivní poradenství.

Project management
Organising and managing the design, procurement and
occupation of your project. Comprehensive range of project
management services controlling our clients’ projects and
giving them support, flexibility and unbiased advice.

Řízení nákladů & kontrola výměr
Zaměřujeme se vždy na dosažení nejlepšího a nejkvalitnějšího
zúročení hodnoty klientem vložených finančních prostředků do
projektu.
Určením projektových nákladů a jejich efektivní kontrolou
zaručujeme dosažení optimálního návratu investic bez
kompromisu v kvalitě a funkčnosti.

Cost management & quantity surveying
Aiming always to achieve the best possible value for money for
every client. Estimation of project costs and effective cost
controls that enable clients to achieve optimum returns on
investment without compromising quality or function.

Řízení výstavby
Řídíme a plánujeme veškeré aktivity výstavby od počátků až
po předávací protokol a kompletní dokončení výstavby.
Naším cílem je splnění klientových očekávání, co se týče
kvality, nákladů a časového harmonogramu.

Construction management
Planning and management of construction activities from
procurement through to the occupancy certificate and
completion of all works. All with the ultimate aim of meeting the
client’s expectations in terms of quality, cost and timely
execution.

Strategické poradenství & specializované služby
Naši odborníci nabízejí strategické poradenství. Naše
nezávislé poradenství zahrnuje posudky nemovitého majetku,
relokační poradenství a rozvojové strategie tak, aby se
zákazníkův nemovitý majetek zhodnotil co nejvíce.
Nabízíme:
- Projektování a zprostředkování dodavatelských řetězců a
dodávkových schémat

Strategic consultancy & specialist services
Specialist and strategic support to client organisations.
Independent advice including property asset review, relocation
consultancy, workplace consultancy and occupancy strategies
achieving best value from property assets for clients,
including:
- Design and procurement of supply chains and delivery
frameworks

- Návratnost investic

- Project investment appraisals

- Studie “value managementu”

- Value management studies

- Studie proveditelnosti projektu a studie “due diligence”

- Feasibility and due diligence studies

- Poradenství ohledně pohledávek a řešení sporů

- Loan monitoring

- Kontrola projektové dokumentace

- Claims consultancy and dispute resolution

- BOZP

- Health & safety consultancy

- Posudky projektů a obratu

- Project review and turnaround
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AECOM is a global provider of
professional technical and management
support services to a broad range of
markets, including building industry,
transportation, facilities, environment and
energy.

1. Plzeňský Prazdroj / Pilsner Urquell Brewery
Řízení projektu a nákladů / Project and cost
management

7

With our long-established
presence in the Czech republic
our team of experienced and
qualified consultants provide a full
range of construction consultancy
services for both international and
local clients.
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