Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a řízení zakázek.
Program KROS 4 jako jediný SW v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je složen z modulů, které umožňují pokrýt
celý proces výstavby – od hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře
a další účastníky stavebního řízení.
Systém se skládá ze softwarového vybavení KROS 4 a datového kompletu ÚRS. Finální cena je součtem těchto dvou položek A + B.

A — Kombinace modulů programu KROS 4
Projektant - Rozpočtář - Investor

Modul
Nabídkový rozpočet

Stavební firma

Projektant I

Projektant II

Investor I

Investor II

Mini modul

Standard I

Standard II

Standard III

Standard IV

Komplet
systém

4101

4102

4201

4202

4301

4302

4303

4304

4305

4501













































Varianta

Výrobní kalkulace
Čerpání rozpočtu



Sledování stavby


Rozpočtové ukazatele
Cena

16 900,-

18 900,-


22 900,-

24 900,-


32 200,-

34 200,-

37 900,-

39 900,-






39 900,-

41 900,-

5 000,-

Harmonogram

5 000,- / 10 000,-

Oferta / Oferta Pro

B — Kombinace datových kompletů ÚRS
Datové komplety

Data pro rozpočtování (bez rozborů položek)

Data pro kalkulování (s rozbory položek)

R02

R04

R10

K02

K04

K10

HSV













PSV

































13 100,-

16 900,-

19 900,-

32 200,-

37 900,-

40 900,-

M
SPCM



RUSO modul
Cena



RYRO

6 000,-

APK dle TP170

9 600,-

— SLEVY
Slevy pro organizace státní správy a u multilicencí.

KROS profi
Jste řemeslná nebo úzce specializovaná firma a potřebujete pouze tvořit cenové nabídky na základě omezeného počtu katalogů
z Vašeho oboru? KROS profi je moderní stavební software určený pro řemeslné a specializované firmy, který umožňuje rychle zpracovat
přehledný rozpočet, rychle ocenit poptávku a připravit a vytisknout cenovou nabídku a podrobně vykalkulovat vlastní náklady.
Cena SW KROS profi včetně 7 vybraných katalogů ÚRS 18 500 Kč.
Více na www.urs.cz nebo u obchodních zástupců.

Detailní informace naleznete v dokumentu „Ceník produktů a služeb“ na: www.urs.cz, sekce Software a data - KROS 4.
Všechny uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.

— Popis modulů systému KROS 4
Nabídkový rozpočet

Zahrnuje tvorbu rozpočtu, výkazu výměr, nabídkových cen, souhrnných rozpočtů za stavbu, porovnání nabídkových a směrných cen,
úpravy množství a cen, indexaci, vlastní položky a ceny, tiskové sestavy, export a import do/z MS Excel, možnost více verzí rozpočtu
(kalkulace) v rámci jedné zakázky atd.

Výrobní kalkulace

Zahrnuje kalkulaci vlastních nákladů, vlastních prací a subdodávek, rozborů položek (materiály, profese, stroje, …), nastavení různých
kalkulačních vzorců, úpravy limitek materiálů, mezd, strojů, OPN, výpis nosných položek na základě firemních kritérií, tvorbu skupinových
položek a další.

Čerpání rozpočtu

Zahrnuje tvorbu operativního plánu, soupisu provedených prací pro investora, evidenci dodatků, zůstatků, tvorbu faktur pro investora,
zjišťovacích protokolů, tisk podkladů za aktuální či minulá období, úpravu faktur za minulé období, přehled čerpání za celou stavbu,
objektů, částí nebo položek, evidenci faktur provedených prací apod.

Sledování stavby

Zahrnuje nástroj výrobní faktura pro přehled a evidenci plánovaných nákladů za období včetně limitek potřeb materiálu, mezd, strojů
a OPN, sledování rozdílů mezi odbytovou fakturací a plánovanými náklady, přehledné výstupní sestavy plánovaných nákladů po obdobích, dále nástroj pro sledování nákladů a výnosů s vazbou na data z účetních SW – zobrazení účetních dat, porovnání celkových
plánovaných nákladů stavby s náklady z účetnictví, porovnání nákladů a výnosů – průběžné vyhodnocení zisku stavby a další.

Rozpočtové ukazatele

Zahrnuje rozpočtové ukazatele stavebních objektů, rychlé sestavení nabídkového propočtu pomocí cenových ukazatelů, cenové odhady,
propočty, tvorba vlastních firemních ukazatelů z realizovaných objektů a další.

Harmonogram

Tento modul slouží k přípravě harmonogramu prací a finančního plánu do nabídky, má přímou vazbu na stavbu (rozpočet) s možnou aktualizací při změnách, umožňuje výpočet trvání délky činností, tisk výstupů v grafickém i tabulkovém formátu a export finančního plánu
do XLSX nebo PDF, popřípadě harmonogramu do formátu pro MS Project.

Oferta

Zahrnuje zpracování výběrových řízení na stavební práce celých zakázek i subdodávek, vytvoření poptávky, zadání kritérií hodnocení
uchazečů, porovnání a vyhodnocení nabídek, zapracování výsledku do rozpočtu.

Oferta Pro

Zahrnuje funkce modulu Oferta a navíc podporu procesů pro správu zadávacích dokumentů a jejich automatickou distribuci e-mailem,
vícekolová výběrová řízení, rozšířené nástroje pro import nabídek.

AREA

Odečet výměr z projektové dokumentace ve formátech PDF, DWG, BMP, JPG, GIF, … Tvorba výkazu výměr položky a jeho snadný převod
do zakázky. Zpětné grafické znázornění odečtených konstrukcí.

Materiály online

Databáze výrobců stavebních materiálů a prodejců stavebnin, snadné přidávání a aktualizace z internetu, odkazy na stránky/e-shop
prodejce, možnost nastavení firemních slev, zápis materiálů do zakázky včetně kódů položek a názvů prodejců/výrobců.

Asistent rozpočtáře

Pomocník, který Vás formou krátkých článků i konkrétních příkladů provede problematikou rozpočtování. Tipy a rady pro ovládání programu vytvořené na základě častých dotazů od uživatelů. Příklady rozpočtů častých konstrukcí a technologií.

Popis modulů a služeb

— Popis datových kompletů
HSV

zahrnuje katalogy stavebních prací, např. zdění, bourání, vrtání, betonáže, výztuže …

PSV

zahrnuje katalogy řemesel, např. izolace, podlahy, ZTI, obklady, malby, nátěry …

M

zahrnuje katalogy montáží technologických zařízení, např. elektromontáže, montáže potrubí…

SPCM

sborník pořizovacích cen materiálů používaných ve stavebnictví

RYRO

soustava agregovaných položek pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb

APK dle TP170

soustava agregovaných položek typových skladeb komunikací (dle Technických podmínek TP170 Ministerstva dopravy)

— Balík služeb zákaznické podpory a aktualizace datových kompletů
Uživatelům aktuální verze SW KROS 4 a CS ÚRS je poskytován balík služeb zákaznické podpory zahrnující upgrade SW, uživatelskou
a metodickou podporu (HOT-line) a užití prémiových modulů AREA, Materiály online a Asistent rozpočtáře. Aktualizace dat ÚRS vychází
2x ročně, vždy na začátku roku a v pololetí. Ceny Balíku služeb zákaznické podpory a aktualizace dat jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na www.urs.cz, popř. kontaktujte svého obchodního zástupce (viz kontakty níže).

— Podpora škol

Kompletní verze programu se poskytuje bezplatně školám po uzavření dohody o spolupráci v libovolném rozsahu licencí.

— Školení

Poskytujeme širokou paletu školení a kurzů zaměřených na užívání programu KROS 4 i metodiku rozpočtování. Bližší informace
naleznete na www.urs.cz, sekce Školení a kurzy.

www.urs.cz

kontakty:
Praha
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10,
tel.: +420 735 768 768,
email: praha@urs.cz

Hradec Králové
Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové,
tel.: +420 722 455 977,
email: ludek.spas@urs.cz

Plzeň
Brojova 16, 326 00 Plzeň,
tel.: + 420 378 121 355,
mobil: + 420 735 768 624,
email: barbora.bacikova@urs.cz

Brno
Šumavská 35, 602 00 Brno,
tel.: + 420 541 235 235,
email: martin.maly@urs.cz

Ostrava
28. října 168, 709 00 Ostrava,
tel.: + 420 596 612 227,
mobil: + 420 603 756 487,
email: eva.szeligova@urs.cz

České Budějovice
Čechova 52, 370 01 České Budějovice,
tel.: + 420 386 350 013,
mobil: + 420 735 768 589,
email: karolina.bajerova@urs.cz

