OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Právní forma:
IČ:
Osoba zastupující zadavatele:
Mobil:
E-mail:

CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Hemy 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Společnost s ručením omezeným
25365312
Ing. Milan Havel
732 973 922
havel@sdotace.cz

2. Název zakázky
Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o.
3. Druh zakázky
Stavební práce
4. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu max. 29,58 kWp včetně
akumulace o kapacitě min. 30,0 kWh. Elektrárna bude tvořena 102 ks monokrystalických
fotovoltaických modulů o výkonu 290 -300 Wp (moduly nad celkový výkon FVE 29,58 kWp budou
namontovány, ale nebudou elektricky zapojeny (důvod dodržení designu FV pole na střeše)).
Elektrárna bude vybudována na střeše podnikatelského objektu na adrese Hemy 825, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění dodávky.
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu
zadavatele a končí dne 5. 6. 2019, 12:00 hod.
Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek buď osobně kontaktní osobě zadavatele pro
příjem nabídek nebo doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu: sDOTACE Zlín s. r. o.,
Ing. Milan Havel, nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín.
6. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele (pro podání nabídky, dodatečné informace)
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní adresa:
Mobil:
E-mail:

Ing. Milan Havel
nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
732 973 922
havel@sdotace.cz

Kontaktní osoba zadavatele (pro prohlídku místa plnění)
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní adresa:
Mobil:
E-mail:

Daniel Nachtigal
Hemy 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
608 812 713
nachtigal@codaco.cz

7. Další (nepovinné) informace
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 554 288,- Kč bez DPH
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr
dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

