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S pozdľavom

lČoząą 852l42
DIČ:20228 4g7 74
Bankové spojenie:Dexia Banka
Císlo účtu: 327555ó00t/5600

t/56nn

Kontakty : tel-004219 48522506
E_m ail : ľiaditelsľo@lozoľno.sk

AquaLaB s ľ.o.
Na piesku 6
821 05 Bľatislava

Vybavuje
Schwaľz

Lozorno
09.11.2020

VEC: odber a ana|ýza vzorĺek pitnej vody - objednávka

Na zaklade Vašej predloženej cenovej ponuky si u Vás zźĺvlizne objednávam odbeľ
aanalýzu vzoľiek pitnej vody z obecného vodovodu na ľok 202I.
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Ing. Juraj Schwaľz
Výkonný riaditeľ
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G hem ickotech nolog ické
a laboratóľne sluŽby

LOZORNO spol. s r.o
Hlavná í
900 55 Lozoľno

AquaLaB
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Váš list z Značka

Vec: Cenová ponuka - odbery / rozbory pitnej vody na rok2o21

Na základe Vašej poŽiadavky predkladám nasledovnú cenovú ponuku na

odber a analýzu vzoriek pĺtnej vody z verejného vodovodu v obci Lozorno
v roku 2021

Vybavuje:
Lopašovský

V Bratislave
2.11.2020

- odber a minimálny rozbor pitnej vody
- odber a úplný rozbor pitnej vody
- odber a rozbor vzorky na rádiológiu

Bankové spojenie: ĺČo:48 004243
Tatľabanką a.s. DIČ:Żo24175439
SWIFT: TATR SK BX lČ opH: sK2OŻ4l75439
IBAN: SK2l I100 0000 002948462954 web: www.aqualab.sk

10xá140,-€
4 x á748,- ę.

4xá126,-€'

KedŽe voda pouŽívaná na úpravu nie je ovplyvnená povrchovou vodou

a V procese úpravy nie je pouŽitý hliník, tak v súlade s legislatívou, nebudú

stanovené ukazovatele Clostridium perfingens a Al. Celková cena za výkon odberov
a skúšok v roku 2021 tak bude 4896,_ € bez DPH (pri dodrŽaní programu

monitorovania)' V prípade akýchkoľvek otázok alebo prípadných nejasností nás
prosím kontaktujte (0904 555725 alebo info@aqualab.sk).

lng. Miroslav Lopašovský
konateľ

Fax:

(02) 43 29 52 02
E-mail:
info@aqualab.com
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