
ZDRAVOrruí ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

o 844 06 06 06 Po-Pá 8:00-17:00 X] info@zuusti.cz www.zuusti.cz

AKCE: INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VOOV
,,

TRVANI: 1.3. - 15.5.2019

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č.25212004 Sb., v platném znéní,
dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:

. Escherichia coli

. Koliformní bakterie

. Amonné ionty

. Dusičnany

. Dusitany

. TOC

.pH

. Železo nebo mangan

. Tvrdost (Ca + M9)

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti ZÚ.

CENA: 75O,- KČ S DPH (620,- Kč bez DpH)

V případě zájmu o KOMpLETNÍ RozsAH rnÁcrnÉno RozBoRU podzemní vody
bez ovlivnění povrchovou vodou dle vyhlášky č. 25212OO4 Sb., přílohy č.5, tabulky A,
v platném znéni, je cena 1 250r- KČ vČetně DPH (1 o33,- Kč bez DpH).

Obsahuje:
Akreditovanou analýzu, vystavení uýsledného protokolu o zkoušce včetně posudku, zaslání rnýsledků

e-mailem.

NejbliŽŠÍ pracoviŠtě včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz menu ,,Pracoviště"
nebo volejte naši infolinku 844 06 06 06.

€F ........jsme Vám k dispozici na 33 pracovištích v rámci 9 krajů čR.

Nejbližší pracoviště: Pracoviště Liberec, U Sila 1139, Liberec

O 482 411 640 Po: 7:00-17:00 Út-čt: 7:oo-15:o0 Pá: 7:00-13:00
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ZDRAVOTNí ÚSTAV se sídlem v Ústí
o s44 06 06 06 Po_Pá 8:00-17:00 B info@zuusti.cz

nad Labem

www.zuusti.cz

AKCE: rnÁcrnÝ nozgoR PITNÉ popzEMxÍ vooy bez ovlivnění

povrchovou vodou dle vyhláškv č.25212OO4 Sb., příloha č.5, tabulka A, v platném znění
,,

TRVANI: 1.3. - 15. 5. 2019

Rozsah rozboru:

. Escherichia coli

. koliformní bakterie

. Počty kolonií při 22 oC

. Počty kolonií při 36 oC

. Amonné ionty

. Dusičnany

. Barva, chut', pach

. konduktivita

. Zákal

. TOC

.pH

. železo

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti ZÚ.
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CENA: L 25O.- KČ S DPH (1o33,- Kč bez DpH)

Obsahuje:
Akreditovanou analýzu, vystavení uýsledného protokolu o zkoušce včetně posudku, zaslání rnýsledků
e-mailem.

NejbliŽŠí pracoviště včetně provozních hodin najdete na wlryw.zuusti.cz menu ,,Pracovištď
nebo volejte naši infolinku 844 06 06 06.

.........jsme Vám k dispozici na 33 pracovištích v rámci 9 krajů Čn.

Zdravotníústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1,531,/15,40O 01 Ústínad Labem
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