Vysvětlení č.1
k dotazu v rámci výběrového řízení pro projekt
Úspora energie prostřednictvím FVE ve společnosti Empresa, s.r.o.
1. Zadavatel
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu ( příp. doručovací adresa ):

Empresa, s.r.o.

Místo realizace a kontaktní adresa
zadavatele:

Střední dvůr s parcelním číslem 1940 Kobeřice, PSČ:
747 27
Parcela č. 1940, k.ú. Kobeřice ve slezsku [667340], LV
1273 v areálu společnosti Empresa, s.r.o.
25388975
CZ45192278

IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:
Společnost zapsaná v
Kontaktní osoba zastupující zadavatele:

Poštovní 79, 747 22 Dolní Benešov

MVDr.Jindřich Koska – jednatel společnosti
OR vedeném Krajským soudem Ostrava v oddíle c, vlož.
17704
Tamara Iskrytskaya, e-mail: tamara@liftgroup.cz
mob.: +420 774 895 576,

Dotaz č. 1
V technické zprávě máte specifikovány polykrystalické FV panely o výkonu 250 Wp. Tyto panely již ale
nejsou na trhu k dispozici.
Je možné použít jiný typ panelů o vyšším výkonu při dodržení požadovaného instalovaného výkonu?

Odpověď č.1
Děkujeme za Váš dotaz k projektu. Od data zpracování žádosti o dotací do zveřejnění Výběrového
řízení uplynulo téměř 1,5 roků. Chápeme že v průběhu této doby může z technického hlediska dojit
k vylepšení nabízené technologie, zejména v oblasti FVE.
Ve své nabídce můžete využit jiný typ panelů – ovšem se musí jednat o panely s vyšším požadovaným
instalovaným výkonem. V případě použití jiné technologie FV panelů jak uvádíme v ZD, musí ýadate
splnit níže uvedené požadavky (podrobněji v ZD na str.3):

V případě, že uchazeč využije jiného srovnatelného prvku oproti technické specifikaci
uvedené v příloze č. 3 Obchodních podmínek a ostatních přílohách k této ZD, je povinen
navrhované náhrady vyznačit a dostatečně popsat v nabídce. Pozn: Přílohu č. 3

Obchodních podmínek tvoří Smlouva ČEZ distribuce, a obsahuje technické parametry pro
splnění technické kvalifikace VŘ.

V Ostravě dne 13.9.2019

Tamara Digitálně
podepsal Tamara
Iskrytskaya
Iskrytsk Datum:
2019.09.13
13:50:25 +02'00'
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