
Počet Cena Kč Cena 

 ks  bez DPH / jed celkem bez DPH

I. Plavecký bazén objem  620 m3 včetně akumulační nádrže, teplota 28°C 

Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

II.Rekreační bazén objem 440 m3 včetně akumulační bádrže, teplota vody 31 °C 

Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

III.Dětský bazén objem 30 m3 včetně akumulační nádrže , teplota vody 32 °C 
Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

IV. Vířivka v rekreačním bazénu objem 20 m3 včetně akumulační nádrže, teplota vody 33 °C
Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

V. Vířivka ve wellness objem 15 m3 včetně akumulační nádrže, teplota vody 35 °C

Výkaz výměr

Dodávka, montáž a zprovoznění bazénových automatik pro 

řízení bazénové chemie
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Počet Cena Kč Cena 

 ks  bez DPH / jed celkem bez DPH

Dodávka, montáž a zprovoznění bazénových automatik pro 

řízení bazénové chemie

Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

VI. Slaný bazén, objem 9 m3, slaná voda - technologie je bez systému elektrolýzy, teplota vody 33  °C
Dávkovací automatika  – s měřením  volného a celkového 

chloru, pH, ORP, teploty. Zobrazení na regulátoru a v 

systému MaR(centrální pult) - volný chlor, celkový chlor, 

vázaný chlor, pH, redox. Kompletní zařízení bez 

dávkovacího čerpadla. Dálkový přenos dat do PC 

(vizualizace hodnot)

1 104.875,-Kč 104.875,-Kč

Elektromontáž(připojení na MaR) 1 139.205,-Kč 139.205,-Kč

Doprava včetně zaměření,demontáž , montáž, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy
1 28.280,-Kč 28.280,-Kč

Cena celkem bez DPH 1 796.735,-Kč

V Olomouci  dne 9.4.2019

……………………………….

Ing. David Šídlo, jednatel společnosti
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