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CENOVÁ NABÍDKA  
 
 

Zadavatel:  Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 

adresa: Malý Koloredov 852, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

zastoupený: p. Miloslav Chvaja – předseda výboru 

                         

 

 

   

Akce:  „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor včetně nového 

přístupového systému v bytovém domě na ulici Malý Koloredov 852 ve 

Frýdku- Místku “ 

                             

 

 

Zpracoval:  PSOMONT - Ing. Pavel Szabó  

adresa: Pod zahradami 1294, 742 21 Kopřivnice  

IČ: 74646672, DIČ: CZ7602022945 

zastupuje: Ing. Pavel Szabó 

e-mail: info@psomont.cz 

tel.: 736 276 039 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ING. PAVEL SZABÓ 
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Obsah nabídky: 
 
Při rekonstrukci elektroinstalace se musí postupovat dle platných norem a nařízení. 
Je nutné staré elektroměrové rozvaděče vyměnit za nové, které odpovídají 
připojovacím podmínkám rozvodné společnosti (ČEZu) ! 
 
Z důvodu velkých rozměrů nového elektroměrového rozvaděče pro 17 ks elektroměrů 
je navrženo instalovat na každé mezipatro malý elektroměrový rozvaděč pro 4 ks 
elektroměrů (bytů). Tyto rozvaděče je nutné propojit novým hlavním domovním 
vedením (HDV). Z těchto rozvaděčů budou nataženy nové měděné kabely do 
každého bytu vč. půdy, kterou bude možné zrekonstruovat pro budoucí bydlení. 
Také rozvaděč společné spotřeby bude nový. 
 
V nabídce je také obsažena instalace nových svítidel, která obsahují vysoce svítivé 
LED moduly bez nutnosti výměny žárovek. Tyto svítidla budou spínána pomocí 
schodišťového automatu. V rámci rekonstrukce osvětlení bude nainstalováno i 
svítidlo nad hlavním vchodem do domu. Při rekonstrukci, se také musí vytvořit nový 
obvod s nouzovým osvětlením. V nabídce jsou navržena autonomní nouzová svítidla, 
která mají svojí záložní baterii a při výpadku proudu jsou schopná svítit 60 minut. 
Při evakuaci nebo jiné situaci vyžadující rychlé opuštění prostor je tato doba 
dostačující.  
 
Dle požadavků investora a na doporučení revizního technika je v nabídce také 
zahrnuta montáž nových bytových rozvodnic, které se umístí nad dveře do bytu 
zevnitř bytu. Tímto se vyřeší stávající nevyhovující stav, kdy plynoměr je několik 
centimetrů od bytové rozvodnice. 
 
V rámci nabídky je také uvedena kalkulace za nový digitální zvonkový systém 
s číslicovou klávesnicí a s novými domácími telefony, který je odolný vůči odposlechu. 
Je také započítán nový elektrický zámek, který bych však doporučoval zaměnit za 
nejbezpečnější systém zamykání jakým je elektromagnetický zámek. 
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Postup a přehled prací: 
 
- sekací práce 
- montáž elektroměrových rozvaděčů vč. úpravy stavebního otvoru 
- natažení nových přívodů do bytů 
- natažení kabelů od zvonkového systému do bytů 
- natažení nových světelných rozvodů a světel 
- montáž nouzových svítidel 
- demontáž a montáž bytových rozvodnic 
- montáž nového zvonkového tabla a domácích telefonů 
- kompletní zednické zapravení – dozdívky, hrubá omítka, jemná omítka 
- celková výchozí revize 
 
 
 
 
 
 
 
 


