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Poptávka 
na dodávky bazénové chemie 

1. Poptávající 

a. Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

b. Sídlo: Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 73601 

c. IČ: 00306754 

2. Označení poptávky BCH08/2017 

3. Dodací místa 

a. Letní koupaliště, U  Motelu 2, Havířov (Koupaliště) 

b. Městská sportovní hala, Astronautů 2, Havířov (MSH) 

4. Specifikace 

a. Chlornan sodný 

i. Celoroční dodávky 

ii. „pro úpravu pitné vody“, UPV PE nebo vaše náhrada 

iii. koncentrace 130-170g/l 

iv. balení soudky 30 – 60l 

v. Roční spotřeba cca 1000 kg 

vi. MSH 

b. Kyselina sírová 

i. Celoroční dodávky 

ii. AKU PE nebo Vaše náhrada 

iii. koncentrace 33-40% 

iv. balení 30 – 60l 

v. Roční spotřeba cca 120kg 

vi. MSH 

c. Hydroxid sodný 50% 

i. Dodávky duben až září, mimo tuto dobu minimálně 

ii. Hydroxid sodný roztok 50% 

iii. Balení 30-60l 

iv. Roční spotřeba cca 5000l 

v. Koupaliště 

d. Vločkovač 

i. Dodávky duben až září, mimo tuto dobu minimálně 

ii. Pro vysrážení nečistot ve vodě, vhodný pro automatické dávkovače, tekutý na bázi 

PAC 18 

iii. Preventivní dávkování 50ml/10m3/1x za 7 dnů 

iv. Balení 30-60l 

v. Roční spotřeba cca 700l 

vi. Koupaliště 

e. Algicid 

i. Dodávky duben až září, mimo tuto dobu minimálně 

ii. Nepěnivý, pro likvidaci řas, s dlouhodobým účinkem. Likvidující zelené, hnědé i černé 

řasy, min. 25% aktivní látky 

iii. Pro dávkování během provozu 1,0-1,5 l/100m3/týden 

iv. Balení 30 – 60l 

v. Roční spotřeba cca 500l 

vi. Koupaliště 

f. Chlor šok 

i. Dodávky duben až září, mimo tuto dobu minimálně 

ii. Chlorové tablety nebo granulát, bez obsahu vápníku 

iii. Min. 55% aktivního chlóru 
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iv. Balení 5 – 10 kg 

v. Roční spotřeba cca 20 kg 

vi. Koupaliště 

g. Odchylky od poptávaného množství chemikálií 

i. Poptávané množství chemikálií vyplývá ze statistiky předchozího roku 

ii. Skutečně nakoupené množství chemikálií se může lišit od poptávaného, a to i 

významně; skutečně dodané množství se bude odvíjet od skutečných potřeb 

poptávajícího 

iii. Nabídka uchazeče počítá se skutečnostmi tohoto bodu a zavazuje se dodat množství 

dle potřeby poptávajícího a to v množství, které bude poptávající skutečně 

potřebovat a za cenu a podmínek daných jeho nabídkou 

h. Názvy poptávaných chemikálií 

i. Poptávané chemikálie jsou označené podle zvyklosti poptávajícího. Jednotlivé názvy 

nejsou pro uchazeče/dodavatele podstatné a uchazeči nabídnou svůj výrobek pod 

svým a názvem odpovídající poptávaným parametrům. 

5. Náležitosti nabídky 

a. Nabídková cena je platná na 12 měsíců, které začnou běžet ode dne podání nabídky 

b. Nabídková cena bude bez DPH za jednotku bez ceny pronájmu: 

i. Chlornan sodný za 1L 

ii. Kyselina sírová za 1L 

iii. Hydroxid sodný za 1 L 

iv. Vločkovač za 1L 

v. Algicid za 1L 

vi. Chlor šok za 1 kg 

c. U všech položek uvede uchazeč velikost nabízeného balení (může být i několik nabízených 

velikostí balení pro jednu položku), jednotková cena pro všechny balení musí být shodná 

d. Nabídková cena bude podána v českých korunách bez DPH s dodáním do dodacího místa ( 

bod 3 poptávky) a je konečná, tj. je včetně dopravy a všech dalších doprovodných nákladů 

nutných pro splnění jednotlivých dodávek.  

e. Objednací termín/objednací lhůta. 

f. Nabídka se podává zasláním na e-mail soutez@ssrz.cz nejpozději do viz Harmonogram 

poptávkového řízení. 

g. Bude-li nabídka doručena po termínu dle Harmonogramu poptávkového řízení, nebude 

přijata do vyhodnocení poptávkového řízení a nebude hodnocena. V případě pochybností o 

čase doručení je rozhodný čas generovaný serverem v e-mailové zprávě (tento nemusí být 

shodný s přesným časem). 

h. Jsou přípustné dílčí nabídky, tj. nabídky jen na některé chemické látky v případě, že konkrétní 

uchazeč nedodává celý sortiment. 

i. Součástí nabídky budou bezpečnostní listy k jednotlivým chemickým látkám, které 

konkrétní uchazeč v poptávkovém řízení nabídne. 

6. Harmonogram poptávkového řízení 

a. 06. června 2017 Vyhlášení poptávkového řízení 

b. 07. června 2017 až 09. června 2017 do 12:00 dotazy uchazečů, prohlídky míst 

c. 13. června 2017 do 13:00 hodin Podání nabídek  

d. Do 21. června 2017 ukončení poptávkového řízení 

7. Kontakty 

a. Informace: Antonín Polický, antonin.policky@ssrz.cz, tel: 602 728 432 

b. Námitky: výhradně písemně na soutez@ssrz.cz 

 


