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neve:
címe:

Árajánlatkérő:
Zánka Község Önkormányzat
8251 zánka, Fő út29.

Árajánlatadó:
szalontai Rendszerintegfátor Kfr
E242 Balatonudvari, Túzoltó utca 6.
Kapcsolattartó: Dobrocsi Tibor
Telefon: +36 70 389 0586
E-mail: tibor@szalontai.co.hu

és az Óvodán kiépített íotovoltaikus eróműVének
Tárgy:
ár{ánlaí a zánka Község onkormányzat a FaluháZon
karbantartásáre

Helyszín:
8251 Zánka, Rákóczi Ferenc u. 32. Faluház
8251 zánka, Zánka lskola u.4. Óvoda

A karbantartás az alábbi feladatokat taialmazza, melynek szükséges gyakorisága az alábbi táblázatban
látható, annak dúáVal együtt.

Megrendelés ésetén a fent felsorolt feladatok elvégzésére külön karbantartási szezódés kötése szükséges a
megrendeló igényeinek megfelelóen.

Az árajánlat érvényessége: 'l hónap

Fizetési íeltételek:
A TáVfelügyeletdíját éVente egyszeí, az idószak elején, számla alapján kell megíizetni. A többi díj a
szolgáltatások elvégzését követően kerül számlázásra.

Balatonudvari, 2014. 08. 'l8.
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DoblocsiTibor

nevezés ElvÉgzett íeladatok s e nétló a Bruíó
Napelemes HMKE kaóantaítás Napelemmezók beméÉse MsZ HD 603&7-712:2006 szab!ány

Napelemek hókamerás beúzsgálása
Alépítmény ellenőzése
kábelek szemrelételezése. kötésék ellenórzése
ln\édérék káóántedásá a dvárló plőírá§ái §7erini

46 500 Ft 59 055 Ft

Táúelügyelét Táúelügyeleti léndszer t]Eéméltetése
lntemetes adatmegjelenités
Riasztások to!ábbitása az ijzemeltétő/sze^iz felé

átés díj
20 000 Ft 25 400 Ft

Kölelező felülüzsgálatok Érintés és úllám,Edelmi felúlvzsqálat 3 é\€hle 22 4oo Fí 2a 4s Fl
felülvzsqálat 3 é\ente 33 600 Ft 12 672 Fl

Napelemmezó tisztítás Élületének megtisztítása a lerakódott szerint
egyédi ár

lvégúiu!ó Enelgiá KözPo&t, 6zALotiTAl Rénd§lé.integlátor Kft,
. 
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RendszeIinlegfulü ní.

Áraján|atkérő: 
.,

zánka Kózség on ko rmá nyzat
8251 zánka, Fö ()l29.

nergia"hosznosítós"
I
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neve:
címe:

Árajánlatadó:
szalontai Rendszerintegrátor Kít
8242 Balatonudvari, Tűzoltó utca 6.
Kapcso|attartó: Dobrocsi Tibor
Telefon: +36 70 389 0586
E-mail: tibor@szalontai.co.hu

és az Óvodán kiépített fotovoltaikus erómúVének
Tárgy:
árajánlat a zánka Község Önkormányzat a Faluházon
adatrögzítójének beüzemelésére.

Helyszín:
8251 zánka, Rákóczi Ferenc u. 32. Faluház
825'l zánka, Zánka |skola u.4. Óvoda

rendszer beúzemelése

adatme$elenítés

Az árajánlat érvényessége: 1 hónap

Fizetési feltételek:
8 nap

Balatonudvari, 2014. 08, 18,
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DobrocsiTibor

-:§ ,l_ i4, §*\"&, !§ í d.§ t
r', rJLlJr llri},í:!1il t\j,.

t:,; l u.,,.,.,j -l,r, ,c .1€ 6,

! .,,,., !rá r] l},Ócir
i..ltrr§l ;l4] !óBl}"]-l}

r;rk*r l ;]?'.]ül1?-i l}i}{§§l

ilé§újlló Enérgi, Kőzponí - szALoNTÁl Rén&zedítegnitor Kft,
. lrcciá&€muiat0:€ísrn: 3230 Bélálon'ijr€d, Tiian_la müül i.
, §?élnelyilevele:ési clmj 8242 §alalonuavaii, Tú7-ojló u,6.
.Tól.j+36 70 3896c14. irnail: irró@szaiónta|.ó.l,ü . yleb: rrfe,szaiónlai-.ö.hü
, Brdápe§i Bh}t] 10104820-3759§,100-010!3004 {HUF] " 101úa820-375964c0-010033!3 {EUR}
. A.ló*ám: ?,4 15§8l3_2-1§ , cégjelyzékszám: 19-03,515i]?9


