
SVJ Machkova 1645/8
RENOVACE ZAKRYTÍ KABELŮ INTERNETU A ZVONKŮ

SVJ MACHKOVA 1645 - HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 11/2020 - PODKLAD K BODU Č. 5
Renovace zakrytí kabelů internetu a zvonků

plechové skříně původních el. rozvodů na chodbách domu Machkova 1645/8

Poptávané práce včetně materiálu:

 návrh vhodného a bezpečnostním normám odpovídajícího zakrytí internetových kabelů a 
zvonků

 demontáž stávajících plechových skříní, nepotřebných kabelů a husích krků (původních a 
odstřižených) + odvoz a likvidace

 úprava kabeláže internetových rozvodů včetně komunikace a spolupráce s dodavateli int.
 natažení nového zvonkového kabelu včetně montáže nových zvonků v patrech u bytů
 provedení navrženého zakrytí elektroinstalačními lištami/ sádrokartonem včetně 

přístupových dvířek pro revizní techniky
 dodělání výplně stropních sádrokartonů po plechových rozvodných skříních
 úklid a odvoz odpadu, doprava, materiál

Firma A            
Josef Šimon, IČ 886 90 032
poptávka byla zadána na serveru Nejřemeslníci
řešení formou lišt
práce potrvají cca 6 týdnů
záloha + část v průběhu + doplatek po dokončení a předání díla
celková cena 174.950 Kč (není plátce DPH)

Firma B                          
RaenPol Invest s. r. o., Štěpán Kulovaný, IČ 055 23 044
poptávka byla zadána na serveru Nejřemeslníci
řešení formou sádrokartonových kastlíků
práce potrvají cca 2-4 týdny
záloha 30 % předem + doplatek po dokončení
celková cena 125.872 Kč + 15 % DPH = 144.753 Kč

Firma C                          
JonReko Elektro, s. r. o., Stanislav Jonáš, IČ 
firma u nás vloni dělala rekonstrukci el. rozvodů ve společných prostorách
řešení formou SDK sloupků
práce potrvají cca 4 týdny
záloha 30 % předem + doplatek po dokončení
celková cena 182.200 Kč + 15 % DPH = 209.530 Kč
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Firma D             
Petr Šmidt, IČ 867 38 739
poptávka byla zadána na serveru Nejřemeslníci
řešení formou lišt
práce potrvají cca 4 týdny
záloha + doplatek po dokončení
celková cena 263.033 Kč + 15 % DPH = 302.488 Kč

Doporučení výboru SVJ – firma B:
V případě renovace zakrytí kabelů internetu a zvonků (plechové skříně původních el. rozvodů) bylo
jednání  s firmami a  rozhodování  velice  složité  a  časově  náročné.  Jedná se  nám nejen  o vizuální
stránku, ale především o správné a bezpečnostním předpisům odpovídající provedení. Nakonec jsme
přihlédli k ceně, takže doporučujeme firmu B, jejíž cenová nabídka je nejvýhodnější. 

V Praze 27.09.2020
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