10-tero pro stavbu FVE
se společností Qnet CZ s.r.o.

Pořadové
číslo

Název úkonu

Co je potřebné zařídit a poslat
na Qnet CZ s.r.o.
Co provede Qnet CZ s.r.o.

1.)

Ekonomický záměr – jakou FVE chce investor
postavit, zpracování prvotní nabídky, rozhodnutí o
typu a velikosti FVE

Udělat poptávka přes www.solarnivyroba.cz
Zašleme nabídku

2.)

Žádost na distributora o rezervaci výkonu dle
rozhodnutí z bodu 1.)

Zaslat fakturu + její přílohu + ověřenou plnou moc
Zpracujeme a zašleme žádost na distributora

Finální výběr dodavatele a odsouhlasení smlouvy a
ceny dodávky za standardní instalaci

Zaslat kopii souhlasu distributora a příloh
Zašleme investorovi návrh smlouvy a finální
standardní nabídku platnou 30 dnů

3.)

(pouze pokud je žádost kladně vyřízená i když jenom částečně a
investor se rozhodne stavět)

Investor se rozhodne, že chce stavět FVE s naší
firmou a že mu standardní nabídka vyhovuje

Sdělit tuto skutečnost emailem
Zašleme návrh smlouvy s aktuální cenovou
nabídkou.

5.)

Podepsání smlouvy
a úhrada 1. zálohy ve výši 10%.

Podepsání všech dokumentů potřebných pro
výstavbu
Provedeme obhlídku místa montáže, odsouhlasíme
si investorem změny v projektu a v případě
požadovaných vice prací provedeme úpravu ceny.

6.)

Úhrada 2. zálohy ve výši 40%

Objednáme materiál, provedeme projekční práce,
odsouhlasíme projekt s distributorem a upřesníme
termínu montáže.

7.)

Úhrada 3. zálohy ve výši 30% po dodání materiálu
na místo montáže a zahájení prací

Dodáme materiál na místo montáže a provedeme
montáž

8.)

Instalace FVE a oživení a předání

9.)

Smlouva s distributorem o připojení FVE, výkup
přebytků a výkup za dotovanou cenu přes OTE

Zaslání licence investorovi a distributorovi

10.)

Zahájení fakturace za výrobu elektrické energie

Telefonické prověření spokojenosti zákazníka,
vysvětlení způsobu vyplnění statistických hlášení a
fakturaci

4.)

Oživíme FVE a předáme ji investorovi
Úhrada konečné faktury
Uděláme revizní zprávu, odešleme žádost o 1.
Paralelní připojení a žádost o licenci

V Brně dne 27. 12. 2012
Ing. Branislav Moncmann
Ředitel
Qnet CZ s.r.o.
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