PROFIL
SPOLEČNOSTI
Společnost Com – Pakt Energy, a.s. tvoří kompaktní tým
lidí, kteří rádi řeší projekty v oblasti energetiky,
elektrotechniky a telekomunikací. Naší silnou stránkou
jsou projekty na klíč, kde můžeme nejvíc ukázat naše
znalosti, dovednosti a zkušenosti. Připravíme pro Vás
projekty od studie proveditelnosti po realizaci, navrhneme
optimální řešení plně respektující přání zákazníka
s ohledem na kvalitní technické řešení s ekonomickou
smysluplností.

„

Energie pro
Vaše projekty„
Com – Pakt Energy, a.s.
Vlastibořská 2840/1
193 00 Praha 9
Tel: +420 226 203 300
Email: posta@com-pakt.cz

www.com-pakt.cz

Můžete u nás objednat projekty, které Vám vyřeší
připojení do sítě NN, VN a VVN všech distribučních
společností a zároveň i rozvodny, které na veřejnou
distribuční část navazují. Samozřejmě nabízíme záruční
a pozáruční servis, který umožní plné zhodnocení a využití
Vaší investice.

Společnost Com – Pakt Energy, a.s. je v databázi zhotovitelů společností PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a. s., jako
osvědčený dodavatel. Proto si můžete být jistí, že vše bude projednáno a provedeno v souladu s požadavky, normami
a vyhláškami dle zákona licencovaných distributorů elektrické energie.
Naši dlouhodobou kvalitní práci potvrzuje i úzká spolupráce se švýcarskou společností Brugg Kabel AG, výrobcem kabelů
a kabelových souborů. Tuto společnost zastupujeme na českém a slovenském trhu. Společnost Com – Pakt Energy, a.s. není
členem žádné finanční skupiny a působí na trhu nezávisle.

Politika ISM
Naše politika ISM zahrnuje dodržování všech zákonných
opatření kladených na nás při výkonu naší činnosti.
Zároveň dbáme na vzdělávání našich zaměstnanců
a vytváření odpovídajících pracovních podmínek.

TECHNICKÝ
ÚSEK
Kvalitní projektová dokumentace je základním předpokladem hladkého průběhu vlastní realizace stavby. Proto
klademe na její zpracování vysoký důraz. V dnešní době je
příprava projektové dokumentace mnohdy více časově
náročná než samotná realizace. Majetko - právní a veřejno právní projednání jsou stále složitější. Náš technický úsek
pro Vás zajistí všechny potřebné projektové a související
inženýrské činnosti pro přípravu a realizaci nových staveb,
rekonstrukcí nebo modernizací a oprav. Součástí

projektové dokumentace jsou rozpočty, výkazy výměr,
POV, DIO atd.
Pracovat pro Vás budou zkušení projektanti s dlouholetými zkušenostmi v oboru. To Vám zaručuje kvalitní,
profesionální práci. Projektová činnost je prováděna pod
vedením autorizovaných osob s oprávněním dle zákona
č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Hlavní oblasti činnosti
Zpracováváme projektové dokumentace všech stupňů dle požadavků investora a související legislativy a norem.
Standardně zpracováváme dokumentace pro následující typy projektů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípojky do distribuční sítě NN, VN, VVN
Distribuční a velkoodběratelské transformační stanice VN/NN
Kabelové sítě NN, VN, VVN
Venkovní vedení NN, VN, VVN
Transformační stanice a rozvodny VVN/VN a VN/NN
Spínací a rozpínací stanice VN
Řídící systémy pro energetiku a průmysl s možností využití vlastního softwaru
Systémy chránění elektrických zařízení
Pozemní stavby
Optické a metalické sítě

Projektovou dokumentaci zpracováváme v nejnovějších verzích programů AutoCAD. Pro návrhy a výpočty chodu kabelových
sítí využíváme software BIZON. Dále nabízíme zpracování 3D návrhu stavby softwarem INVENTOR a zpracování
dokumentace pro liniové stavby v softwaru MICROSTATION. Rozpočty zpracováváme v programu KROS PLUS.

Hlavní oblasti realizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípojky do distribuční sítě NN, VN, VVN
Kabelová vedení NN, VN, VVN
Distribuční a velkoodběratelské transformační stanice VN/NN
Rozvodny a trafostanice VVN/VN, VN/VN
Optické a metalické sítě
Systém měření teploty DTS kabelových vedení
Řídící systémy pro energetiku a průmysl
Technologická zařízení
Systém ochran elektrických zařízení včetně nastavení
Zkoušky kabelové izolace a kabelových plášťů
Vyhledání kabelových poruch
Záruční a pozáruční servis

Jsme certifikovaní pro montáž:
Kabelových souborů:
Tyco, Prysmian, Cellpack,
Brugg Kabel AG

Technologie:
Ormazabal, Siemens, Areva,
Schneider Electric, Dribo, OEZ

Zastoupení
V České a Slovenské republice zastupujeme švýcarskou společnost
Brugg Kabel AG, významného výrobce kabelových systémů VVN.
Na základě této spolupráce Vám můžeme nabídnout:
•
•
•
•
•

Návrhy kabelových systémů VVN včetně projektové dokumentace
Dodávky kabelů a kabelových souborů
Pokládky, montáže a supervize kabelů a kabelových souborů
Měření, zkoušky a uvedení do provozu
Záruční a pozáruční servis

VÝROBNÍ
ÚSEK
Při realizaci staveb zajišťujeme tzv. realizační
inženýring zahrnující smlouvy se správci sítí,
komunikací nebo vlastníků pozemků,
dopravní značení, výkopová povolení,
geodetické a geometrické zaměření,
služebnosti atd. U každého namontovaného
elektrického zařízení provádíme revizi.

Námi realizované stavby jsou řízeny
autorizovanými inženýry a techniky podle
zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

