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Poptávka 
na dodávky chlór 

1. Poptávající 

a. Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

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

c. IČ: 00306754 

2. Označení poptávky VZ/06/Koupaliště/18 

3. Specifikace poptávaného chlóru 

a. Kapalný chlór dle ČSN 654356, UN 1017, EWG Nr. 231-959-5 

i. Obsah chóru min. 99,5% 

ii. Obsah ostatních plynů max. 0,5% 

iii. Obsah vlhkosti max. 0,05% 

iv. Balení lahve o obsahu min. 45 kg 

v. Rozmezí výšky tlakových lahví, ve kterých bude kapalný chlór dodáván, může být 

dvojí: 

1. 150-160 cm 

2. 120-130 cm 

4. Dodací místo a prohlídka dodacích míst 

a. Prohlídka dodacího místa 

i. Individuální, na základě požadavku uchazeče 

b. Dodací místa 

i. Letní koupaliště, U  Motelu 2, Havířov (letní koupaliště) 

5. Termín realizace 

a. Kapalný chlór v období sezóny letního koupaliště, tj. květen 2018 až září 2018 

6. Přibližné množství poptávaných chemikálií 

a. Poptávané množství 

i. Kapalný chlór 4400 Kg 

b. Odchylky od poptávaného množství chlóru 

i. Poptávané množství vyplývá ze statistiky nákupů poptávajícího v předchozím roce. 

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

skutečně dodané množství se bude lišit podle 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 nabídkou uchazeče. 

7. Náležitosti nabídky 

a. Nabídka bude podána prostřednictvím e-aukčního portálu 

https://havirov.proebiz.com/vstup/index.php?ssrz v e-aukční síni. 

b. Nabídková cena bude v Kč bez DPH za 1 kg chlóru a je konečná, tj. je včetně dopravy a všech 

dalších doprovodných nákladů nutných pro splnění jednotlivých dodávek a včetně ceny za 

pronájem tlakových lahví na chlór. 

c. Velikost lahví v kg, ve kterých bude chlór nabízen zadejte jako volitelnou podmínku v e-aukční 

síni. 

d. Výšku lahví, kterou bude uchazeč chlór nabízet (mohou být i obě velikosti dle bodu 3.a.v.) 

zadejte jako volitelnou podmínku v e-aukční síni 

e. Materiálové a bezpečnostní listy k poptávanému chóru přiložte k nabídce prostřednictvím 

aukčního portálu 

f. Podrobný popis postupu zadání jednotlivých údajů dle této poptávky bude součástí e-aukční 

síně. 

g. Přístup do e-aukční síně získáte na základě odpovědi na pozvánku do e-aukce, která Vám 

bude doručena e-mailem. 

h. Přílohou je návrh smlouvy na dodávky kapalného chóru. 

https://havirov.proebiz.com/vstup/index.php?ssrz
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i. V Kontrolním kole (viz dále) budou vyřazeni uchazeči, kteří mají uzavřenu platnou smlouvu na 

předmět tohoto poptávkového řízení, viz bod 3., či na jeho část. 

j. V Kontrolním kole (viz dále) budou vyřazeni uchazeči, kteří nevloží do e-aukčního portálu 

informace a dokumenty požadované tímto poptávkovým řízením. 

k. Nabízené ceny budou v českých korunách bez DPH. Stejnětak, faktury vystavené prodávajícím 

budou v českých korunách a platební styk mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat 

v českých korunách. 

8. Harmonogram poptávkového řízení 

a. 03. dubna 2018 Vyhlášení poptávkového řízení. 

b. 6. dubna 2018 do 14:00 hodin vstupní kolo, které slouží k ověření přístupu jednotlivých 

uchazečů do e-aukční síně a k zadání vstupní nabídky (ta se skládá z ceny za 1 kg chlóru (viz 

bod 7.b), zadání velikosti lahví (viz bod 7.c) a nahrání potřebných dokumentů (viz bod 7.d). 

V tomto kole vidí nabídkovou cenu uchazeče pouze on sám a administrátor e-aukce. 

c. 10. dubna 2018 od 8:00 hodin započne kontrolní kolo, kde administrátor zkontroluje úplnost 

a správnost vstupních nabídek, včetně zadání všech údajů a přiložení všech dokumentů. 

d. 11. dubna od 8:00 hodin aukční kolo. V tomto kole uvidí uchazeči nejnižší nabídku, která je 

v e-aukční síni podána, neuvidí však, kdo ji podal. 

e. 12. dubna 2018 od 14:00 hodin vyhodnocení poptávkového řízení a oznámení výsledku vítězi 

poptávkového řízení. 

f. 19. dubna 2018 podpis smlouvy s vítězem poptávkového řízení. 

g. Od 2.5.2018 plnění ze smlouvy na základě objednávek poptávajícího. 

h. V případě řešení námitek se můžou jednotlivé, výše uvedené, termíny změnit. 

9. Kontakty 

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

mailto:antonin.policky@ssrz.cz

