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oddiel: Sľo' vloŽka č,.59298lB

Expert Group. k.s.
Karloveské rameno 48
841 04 Bratislava

Váš list/značlql

VEC: Znalecké služby - objednávka

Na základe predloŽenej cenovej ponuky zo dňa 17 .1.2022 si u Vás znalecké služby
v súvislosti s prevodom kanalizačnej a vodovodnej siete, vrátane príslušenstva z majetku obce

Lozorno do majetku Lozorno, spol. s r.o.' vo výške 9.200 Eur bez DPH

S pozdravom

lČo:łł 8s2l12
DlĆz20228 4g7 74
Bankové spojenie: Prima Banka
Čĺslo účtu: 327555ó00 1/5ó00

Vybavuje
Schwarz

Ing. Jural Ďcnwarz
konatel'

,'ł,ľ;i.jj,lff #ii:|ů;?...,,.
\202284977Á
.7555 6001

Lozoľno
11.2.2022

Kontakty: tel-0042 I 948522506
E-m ail: riaditelsro@lozorno.sk

Naša značka

/6 t2022
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Odbor:

Doprava cestná

pert
I group

znalecká organizácia

Expert Group, k.s.
Karloveské rameno 48,
841 04 Bratislava

Odvetvie:

030100 Technický stav cestných vozidiel
03030ĺ Nehody v cestnej doprave
030402 odhad hodnoĘ cestných vozidiel
030503 odhad hodnoty historických vozidiel

040101 Technický stiav a odhad hodnoĘ motorotĺých lietadiel
C/;02o2 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
040300 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia
040403 Nehody v leteckej doprave

050'101 Technický stav a odhad hodnoty plavidiel
050403 Nehody vo vnútrozemskej plavbe

090100 Úětovnĺctvo a daňovnĺctvo
090200 Personalistika
090300 Kontroĺing
090400 Financie

100200 Elektronika
100400 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100700 odhad hodnoý elektrotechniclĺých zariadení a elektroniky
100100 Elektro-energetické stroje a zariadenia

370901 odhad hodnoý nehnuteľností

39090'| odhad hodnoty strojových zariadeni
390200 Dopravné stroje a zariadenia
390400 Stroje a zariadenia na vŠeobecné účely
391200 Poľnohospodárska a lesnĺcka technika

LOZORNO spol. s r.o.
Športové nám.657t24
900 55 LOZORNO

V Bratislave, 17 .01.2022

Vec: Cenová ponuka.

Predkladáme Vám týmto cenovú ponuku znaleckých sluŽieb spoločnosti

Expert Group, k.s' na Vypracovanie znaleckého posudku V zmysle Vašich poŽiadaviek, ktoré

boli doruÖené elektronickou poštou.

Expert Group, k.s. je znalecká organizácia, ktorá je v zmysle zákona č;.38212004 Z.z.

zapísaná do zoznamu znalcov, tlmoěníkov a prekladateľov, ktoný vedie MS SR. Znalecká

organizácia je zapísaná do zoznamu pre odbory a odvetvia:

Doprava letecká

Doprava vodná

EkonÓmia a manaŽment

Elektrotechnika

Stavebnĺctvo

Strojárstvo

lĆo ąą08zĺzl
lČ opx: sK2022586280

slovenská sporiteľňa
ě.ú.:0632694688/0900

korešpondenčná adresa
Kaĺloveské rameno 48.
841 04 Bratislava

ÍaslislaV.jurina@expeÍtgÍoup.sk
mobil: +421 903 725 885
www.expertgroup-sk



Zdravotnĺctvo a hrmácia 481 500 SÚdne lekáĺstvo (toxikollgia, alkohoĘia, sérohematológia)

Ekonomĺka a riadenie podnikov 510101 oceňovanie a hodnotenĺe podnikov

Spoločnĺci a zamestnanci Expert Group, k.s. sÚ znalci s dlhoročnou praxou

v jednotlivých odboroch a odvetviach.

Zavypracovanie daného znaleckého posudku budú zodpovednĺ znalciz odboru Stavebníctvo:

lng. Ľuboš Fuska

lng. Stanislav Čaniga

lng. Miroslava Juritková

7a vypraavanie znaleckého posudku, ktoný sa bude ýlĺať stavebnej casti roaĺodov

kanalżácie, rozvodov vody, ČoV, vodojemov) je nami stanovená cena 9 ZaO€bezDPH slovom:

deväťtisícdvesto eur bez DPH, ěo pri sadzbe 20 o/o ĐPH predstavuje čiastku 11 0,40 €, slovom

jedenásťtisícšĘńdsať eur s DPH.

Harmonogram prác pozostáva z nasledovného:

- prevzatie podkladov poüebných k vypracovaniu znaleckého psudku,

- špecifikácia podkladov a obhliadka posu&ovaného majetku,

- náklady spojené s cestovným za účelom vykonania obhliadĘ'
_ výpočty a spracovanie znaleckého posudku,

_ odovzdanie znaleckého posudku'

S úďou

EXPERT GROUĘ k.s.
Karloveské rameno 48

841 04 Bratislava oo

lng Rasti${v JURINA, PhD.
*"o..*rTze výkon znal€d(ei činnooti


