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KÚPNA ZMLUVA Č. 129 /2011  
 

 

NA DODÁVKU   
SOLÁRNYCH PANELOV 
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ČLÁNEK 1  
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Predávajúci:   GS Energy s. r. o. 
Sídlo:              Praha 1, Štěpánská 633/49, PSČ 110 00 
 
IČO:    25133195 
DIČ:    CZ25133195 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank, SWIFT: BACXCZPP  
Číslo účtu:   2102968978/2700 

IBAN: CZ88 2700 0000 0021 0296 8978 
Registrácia:   Zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, 
                                             oddiel C, číslo vložky 52453 
Zastúpená:   pánom Petrem Výkrutou, konateľom  
 

1.2 ďalej len „Predávajúci“  
 

a 
 

1.3 Kupujúci:   RMC s.r.o. 
Sídlo:    Trenčianska 863/66, 01851 Nová Dubnica 
 

 IČO:    31596771 
DIČ:    SK2020436836 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   2920859407/1100 
Registrácia:   Zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, 
                                             oddiel R, číslo vložky 2489 
Zastúpená:   pánom Ing. Michalom Rafajom, konateľom  
  
ďalej len „Kupujúci“ 

 
                                                        

uzatvorili nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku,  
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Sb.,  

obchodného zákonníka, túto Kúpnu zmluvu na dodávku solárnych panelov 
(ďalej len „Zmluva“) 
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ČLÁNEK 2  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Predávajúci prehlasuje, že je právnickou osobou, riadne založenou a zapísanou 
podľa českého práva do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, 
oddiel C, číslo vložky 52453, a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto 
Zmluve stanovené a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej 
obsiahnuté. 
 

2.2 Kupujúci prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a zapísanou do 
Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 2489/R a že 
spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený túto 
Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

 
 

ČLÁNEK 3  
PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je 538 kusov solárnych panelov, bližšie špecifikovaných 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to o celkovom výkone 102 945 Wp (ďalej  len „Predmet 
zmluvy“). 

 
3.2 Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu uvedený Predmet zmluvy 

a Kupujúci ho za kúpnu cenu dohodnutú v článku 4 ods. 4.1 do svojho výlučného 
vlastníctva kupuje.   
 

3.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvu zoznámil s Výrobcom 
deklarovanými technickými parametrami Predmetu Zmluvy a s týmito parametrami 
ho od Predávajúceho kupuje.  

 
 

ČLÁNEK 4  
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1 Zmluvné strany dohodli celkovú kúpnu cenu Predmetu  zmluvy vo výške    
134 163,00 EUR bez DPH (slovom: stotridsaťštyritisícstošesťdesiattri EUR) 
s dodacou podmienkou DAP (Incoterms 2010) (ďalej len „Kúpna cena“). Dohodnutá 
Kúpna cena je cenou konečnou. Panely budú dodané Predávajúcim na adresu: RMC 
s.r.o., Trenčianska ulica 863/66, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko (ďalej len „Miesto 
dodania“). Presná adresa bude spresnená najneskôr 14 dní pred dodaním.    
 

4.2 Kúpna cena bude hradená formou zálohy vo výške 70 % (93.914,10 EUR) z celkovej 
Kúpnej ceny, podľa podmienok uvedených v ods. 4.3. Zostávajúcich 30% (40.248,90 
EUR) bude uhradených najneskôr do 30 kalendárnych dní po pripísaní 70% zálohy. 
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4.3 Zálohová faktúra na zálohu z celkovej Kúpnej ceny podľa ods. 4.2 bola vystavená 
Predávajúcim a odovzdaná Kupujúcemu pri podpise tejto Zmluvy, keď Kupujúci 
potvrdzuje svojim podpisom tejto Zmluvy jej prevzatie. Táto je potom splatná v plnej 
výške do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy, a to na 
bankový účet Predávajúceho uvedený v článku 1 ods. 1.1. Pokiaľ záloha na Kúpnu 
cenu nebude Kupujúcim uhradená v uvedenej lehote a v plnej výške, a to ani behom 
následnej náhradnej lehoty siedmych (7) pracovných dní, ma Predávajúci právo od 
tejto Zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z celkovej Kúpnej ceny. Táto pokuta je splatná do desiatich (10) pracovných dní odo 
dňa odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho.    

 
4.4 Vlastnícke práva, nebezpečenstvo škôd a rizík na Predmete zmluvy preberá na seba 

Kupujúci riadnym prevzatím Predmetu zmluvy v Mieste dodania o čom bude 
zapísané potvrdenie v podobe dodacieho listu potvrdeného buď osobne Kupujúcim, 
alebo poverenou osobou Kupujúceho, v ktorom Kupujúci potvrdí riadne prevzatie 
Predmetu zmluvy. 

 
 
ČLÁNEK 5  
TERMÍN DODANIA 

 

5.1 Obidve strany sa dohodli, že Predávajúci dodá Predmet zmluvy na Miesto dodania 
najneskôr do štyroch (4) pracovných dní od riadneho a úplného zaplatenia zálohy na 
Kúpnu cenu podľa článku 4 ods. 4.2 a 4.3 tejto Zmluvy. Pokiaľ Predávajúci nedodá 
Predmet zmluvy ani v náhradnej lehote ďalších troch (3) pracovných dní, má 
Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu 0,3% z hodnoty nedodaného Predmetu zmluvy 
denne. Pokiaľ by Predávajúci nedodal Predmet zmluvy do desiatich (10) pracovných 
dní od riadneho a úplného zaplatenia zálohy na Kúpnu cenu podľa článku 4 ods. 4.2 
a 4.3 tejto Zmluvy, má Kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade odstúpenia 
Kupujúceho na základe tohto ustanovenia má Predávajúci povinnosť vrátiť 
Kupujúcemu 100 % uhradenej Kúpnej ceny a zároveň vzniká Kupujúcemu nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej Kúpnej ceny Predmetu zmluvy.  

 

5.2 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť k dodaniu 
Predmetu zmluvy a túto prevziať v Mieste dodania. O presnom termíne dodania bude 
Predávajúci informovať Kupujúceho, minimálne 3 pracovné dni dopredu. V prípade, 
že Predávajúci dodá Kupujúcemu Predmet zmluvy na Miesto dodania a Kupujúci 
nezaistí jeho riadne prevzatie je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú 
pokutu odpovedajúcu 0,3 % denne z Kúpnej ceny Predmetu zmluvy, či tej jeho časti, 
ktorá nebola riadne prevzatá a to až do doby riadneho prevzatia Predmetu zmluvy. 
V prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k prevzatiu Predmetu zmluvy ani do 
piatich (5) dní odo dňa, keď mu bol Predmet zmluvy riadne dodaný na Miesto 
dodania je Predávajúci oprávnený do tejto zmluvy odstúpiť.     

 

Odstúpením od Zmluvy v súlade s týmto ustanovením vzniká Predávajúcemu právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 10% celkovej Kúpnej ceny. Za týmto účelom je 
Predávajúci oprávnený si ponechať príslušnú časť už zloženej čiastky Kupujúcim 
podľa ods. 4.3 a zostávajúcu časť už uhradenej Kúpnej ceny vrátiť späť Kupujúcemu 
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na jeho bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č.ú: 2920859407/1100. Tým nie je 
dotknuté právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu za omeškanie prevzatia Predmetu 
zmluvy podľa tohto odstavca a ďalej na náhradu škody a ušlého zisku. 
   

 

ČLÁNEK 6  
ZÁRUKA ZA VADY 

 

6.1 Výrobcovia fotovoltaických panelov, ktoré sú Predmetom zmluvy, poskytujú 
štandardne záruku na vady Predmetu zmluvy a ďalej dlhodobú garanciu stálosti jeho 
výkonu.  
 

6.2 Kupujúci podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že všetky garancie na základe 
Limited Warranty sú mu poskytnuté Výrobcom a nie Predávajúcim. Predávajúci sa 
však zaväzuje, že poskytne Kupujúcemu maximálne možnú súčinnosť pre uplatnenie 
všetkých záruk poskytnutých mu Výrobcom.  

 

6.3 Všetky záručné reklamácie bude riešiť reklamačné oddelenie Výrobcu 
prostredníctvom Predávajúceho, alebo priamo s Kupujúcim.  
  

6.4 Pri uplatnení záručnej reklamácie je Kupujúci povinný doručiť Výrobcovi priamo či 
prostredníctvom Predávajúceho detailne popísanú a zdokumentovanú reklamačnú 
správu (ďalej len „Reklamačná správa“). Predávajúci sa týmto zaväzuje postupovať 
v súlade s ods. 6.2. 

 
 

ČLÁNEK 7  
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

7.1 Zmluvné strany nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú pri plnení povinnosti z tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú v maximálnej miere usilovať o predchádzanie 
vzniku škôd a o minimalizáciu následkov prípadných škôd vzniknutých.  
  

7.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne 
nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré získala od druhej zmluvnej strany. 
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené omeškaním 
s plnením záväzkov druhej zmluvnej strany.  

 
7.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej 
povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku 
predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, keď povinná 
strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené.     
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7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného 
odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace v riadnom plnení 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odvráteniu 
a prekonaniu týchto okolností.   

 
 

ČLÁNEK 8  
OCHRANA INFORMÁCIÍ 

 

8.1 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že v rámci plnenia tejto Zmluvy môžu ony 
samé vzájomne, alebo ich zamestnanci či zmluvní partneri, získať vedomou 
činnosťou druhej zmluvnej strany alebo jej opomenutím prístup k dôverným 
informáciám tejto druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto osoby 
o dôverných informáciách a povinnosti uchovávať ich v tajnosti dostatočne poučia 
a dostatočne zmluvne a technicky zaistia ich utajenie.  

 

8.2 Obe zmluvné strany sa zaväzujú narábať s dôvernými informáciami ako 
s obchodným tajomstvom, najmä uchovávať ich v tajnosti a urobiť všetky zmluvné 
a technické opatrenia zabraňujúce ich zneužitie či prezradenie. Zmluvné strany môžu 
poskytnúť tieto dôverné informácie iba svojim zamestnancom alebo zmluvným 
partnerom v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy.  

 

8.3 Všetky dôverné informácie zostávajú výhradným vlastníctvom odovzdávajúcej strany 
a prijímacia strana vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a pre ich ochranu rovnaké 
úsilie, ako by sa jednalo o ich vlastné dôverné informácie. S výnimkou plnenia tejto 
Zmluvy sa obe strany zaväzujú neduplikovať žiadnym spôsobom dôverné informácie 
druhej strany, neposkytnúť ich tretej strane ani svojim vlastným zamestnancom 
a zástupcom s výnimkou tých, ktorí s nimi potrebujú byť zoznámení, aby mohli splniť 
túto Zmluvu. Obe strany sa zároveň zaväzujú nepoužiť dôverné informácie druhej 
strany inak než za účelom plnenia tejto Zmluvy.  

 
8.4 Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, považujú sa za dôverné všetky 

informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, t.j. napr. 
popisy alebo časti popisov technologických procesov, technických vzorcov 
a technického know-how, informácie o prevádzkových metódach, procedúrach 
a pracovných postupoch, obchodné alebo marketingové plány, koncepcie a stratégie 
alebo ich časti, ponuky, kontrakty, zmluvy, dohody alebo iné dojednania s tretími 
stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými 
partnermi, pracovnoprávnych otázkach a všetky ďalšie informácie, ktorých 
zverejnenie prijímacou stranou by predávajúcej strane mohlo spôsobiť škodu.    
 

8.5 Pokiaľ sú dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme 
textových súborov na počítačových médiách, je odovzdávajúca strana povinná 
upozorniť prijímaciu stranu na dôvernosť takého materiálu jeho označením aspoň  na 
titulnej stránke.  
 

8.6 Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, 
ktoré: 
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a) sa stali verejne známymi, bez toho, aby to zavinila zámerne či opomenutím 
prijímacia strana,  

b) mala prijímacia strana legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy, 
pokiaľ takéto informácie neboli predmetom inej, skôr medzi zmluvnými 
stranami uzatvorenej zmluvy o ochrane informácií,  

c) sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímacia strana dospela nezávisle 
a je to schopná doložiť svojimi záznamami alebo dôvernými informáciami 
tretej strany,  

d) po podpise tejto Zmluvy poskytne prijímajúcej strane tretia osoba, ktorá takéto 
informácie nezíska priamo ani nepriamo od strany, ktorá je ich vlastníkom.    

 
8.7 Ustanovenia predchádzajúcich odstavcov platia aj po ukončení účinnosti tejto Zmluvy 

a to až do doby, keď sa tieto stanú všeobecne známymi. 
 
 

ČLÁNEK 9  
ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA 

 

9.1 Zmluvné strany dojednávajú, že akékoľvek spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce 
z tejto Zmluvy, rovnako ako dodatkových zmlúv uzatvorených k jej doplneniu alebo 
v súvislosti s nimi budú riešiť najprv formou zmieru. Ak sa nepodarí vyriešiť vec 
dohodou, predložia spor Rozhodcovskému súdu pri Hospodárskej komore Českej 
republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Rozhodcovský súd bude zložený 
z troch rozhodcov, pričom každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a tí potom 
menujú rozhodcu tretieho, ktorý bude jednať ako predseda rozhodcovského súdu; 
miestom konania rozhodcovského riadenia je Praha, jazykom jednania je český 
jazyk; rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné, záväzné a vykonateľné.   

 

 

ČLÁNEK 10  
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia.  
 

10.2 Táto zmluvy sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  

 

10.3 Účinnosť tejto Zmluvy je možné predčasne ukončiť: 
 

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je aj vysporiadanie vzájomných 
záväzkov a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov v Zmluve či právnych predpisoch uvedených.  
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10.4 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa úrokov 
z omeškania, ochrany informácií, zaistenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán a riešenia sporov.  

 
 
 

ČLÁNEK 11  
DORUČOVANIE A SPÔSOB KOMUNIKÁCIE MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 

 

11.1 Bežná obchodná komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať 
elektronicky, kde e-mailová adresa Predávajúceho je: info@gs-energy.cz a  
e-mailová adresa Kupujúceho je:  rmc@rmc.sk     

 

11.2 Všetky výzvy Predávajúceho smerujúce ku Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy budú 
Kupujúcemu zasielané výhradne elektronickou formou, a to na e-mailovú adresu 
uvedenú v článku 11 odst. 11.1 tejto Zmluvy. V tomto prípade je za deň doručenia 
vyššie uvedených výziev považovaný deň ich odoslania. V prípade, že dňom 
odoslania bude sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja, bude za deň 
doručenia považovaný prvý nasledujúci pracovný deň.       

 

11.3 Ostatné oznámenia a iné správy, ktoré súvisia so vznikom, zánikom či zmenou práv 
a povinností zmluvných strán obsiahnutých v tejto Zmluve, budú vyhotovené 
písomne a doručené osobne alebo doporučene (s doručenkou) poštou alebo 
renomovanou kuriérnou službou s dopredu zaplatenými poplatkami na adresu sídla 
druhej zmluvnej strany. Tieto oznámenia budú považované za doručené dňom 
doručenia alebo v prípade doručovania poštou tretím dňom po uložení zásielky na 
pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, bez ohľadu na 
to, či je oznámenie účastníkom prevzaté alebo nie. Ak nie je možné takýto deň určiť, 
považuje sa za deň doručenia deň, kedy bolo oznámenie odoslané späť 
odosielateľovi, ak nie je deň doručenia možné určiť ani takýmto spôsobom, považuje 
sa za deň doručenia deň, kedy bolo oznámenie vrátene odosielateľovi.  
 

11.4 Zmluvné strany môžu zmeniť svoje doručovacie adresy iba písomným oznámením 
doručeným druhej strane, to platí aj o zmene elektronickej adresy zmluvnej strany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gs-energy.cz
mailto:rmc@rmc.sk
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ČLÁNEK 12  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
zmluvy č.  072/2010/2.2/OPVaV [ITMS kód 26220220083], a to oprávnenými 
osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný 
úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, zmocnenci 
Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú 
uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
12.2 Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, sa riadia zákonom č. 513/1991 Sb., obchodným zákonníkom 
v znení neskorších predpisov.  

 

12.3 Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenie tejto Zmluvy, je 
neplatným iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo 
z okolností, za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od 
ostatného obsahu Zmluvy.   

 

12.4 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. 
Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnou dohodou zmluvných strán, a to formou 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.  

 

12.5 Táto zmluvy je uzavretá v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
kupujúci obdrží tri (3)  vyhotovenia a predávajúci jedno (1) vyhotovenie.   

 

12.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, čo nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.   

 
 
 

 
 
 

V Prahe,  dňa 26.10.2011  
 

 V Prahe, dne 26.10.2011  
 
 

Za Predávajúceho  Za Kupujúceho 
 
 

  
 
 

………………………………………  ……………………………………… 
 Petr Výkruta 

konateľ spoločnosti 
 Ing. Michal Rafaj 

konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 
 

1. Monokryštalický solárny panel Suntech STP190S-24/Ad+ 
Výkon: 190 Wp 
Počet kusů: 78 
Celkový výkon: 14 820 Wp 
 

2. Polykryštalický solárny panel Yingli YL235P-29b  
Výkon: 235 Wp 
Počet kusů: 80 
Celkový výkon: 18 800 Wp 
 

3. Polykryštalický solárny panel Trina TSM235-PC05 
Výkon: 235 Wp 
Počet kusů: 110 
Celkový výkon: 25 850 Wp 
 

4. Polykryštalický solárny panel Canadian solar CS6P-230 
Výkon: 230 Wp 
Počet kusů: 80 
Celkový výkon: 18 400 Wp 
 

5. Monokryštalický solárny panel CSUN-CEEG SST 250-60 Mono 
Výkon: 250 Wp 
Počet kusů: 60 
Celkový výkon: 15 000 Wp 
 

6. Tenkovrstvý solárny panel First solar FS-377 
Výkon: 77,5 Wp 
Počet kusů: 130 
Celkový výkon: 10 075 Wp 


