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Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Spis.zn. OÚ-POL-2019 36

V Lozorne, dňa 22.01.2019

Vec: výzva na predkladanie cenových ponúk
v Sportovom klube Lozorno

-

zameranie a digitalizácia objektov

Obec Lozorno týmto pre účely prieskumu trhu a možné zabezpečenia predmetu pinenia
vyzýva dodávateľov na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby vykonanie prác
s predmetom pinenia:
zameranie a digitalizácia objektov v areáli Športového klubu Lozorno, nachádzajúceho sa
v kat. úz. obce Lozorno na Sportovom námestí Č. 657/24 v rozsahu podl‘a popisov
obj ektov a grafickej prílohy:
kultúrny dom súp.Č. 657 (na parcele č. 8880/903)
futbalová tribúna/šatne (na parcele Č. 8880/900)
hádzanárska tribúna/sociálne zariadenie/šatňa (na parcele Č. 8880/902)
garáž ( na parcele Č. 8880/904)
garáž/dielňa (na parcele č. 8880/905)
—

—
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Ponuku móže predložit‘ len osoba s platným oprávnením na poskytovanie plnenia tak ako je
vyššie uvedené.
Ponuka musí obsahovat‘ minimálne údaje o celkovej cene a termín pinenia a nesmie byt‘ časovo
obmedzená na dobu kratšiu ako 3 mesiace odo dňajej predloženia.
Cenovú ponuku žiadame predložit‘ v elektronickej podobe doručením na mailovú adresu
obec(~,lozomo.sk alebo v písomnej forme doručením do podateľne Obecného úradu Lozorno.
Bližšie informácie a obhliadku obj ektov je potrebné dohodnút‘ na Obecnom úrade Lozorno
Mgr. Tvrdoň, starosta obce Lozorno tel. 0905 530623 alebo mail: obec(~iflozorno.sk
.

Termín pre predkladanie ponúk je do 22.02.2019 do 12,00 hod. V uvedenej lehote musia byt‘
ponuky doručené.
Obec Lozorno si vyhradzuje právo na vlastné vyhodnotenie ponúk. Obec Lozorno je oprávnená
neprijat‘ žiadnu z predložených ponúk. Táto výzva nie je verejným návrhom na uzavretie
zmluvy (*276 Obchodného zákonníka ) ani vyhlásením obchodnej verejnej sút‘aže (*281
Obchodného zákonníka) ani postupom obstarávania podl‘a osobitného predpisu. Náklady na
spracovanie ponúk nesie spracovatel‘ a náro
• áciu je vylúčený.
-.‚

‚‘

~

Mgr. Ľuboš Tvrdoň,
starosta obce Lozorno
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Telefón: 0269204311
Fax:
0269204312
E-mail:
obec~Iozomo.sk

Bankovéspojeni~ FQna :. ii.‘.. sko
ČísloúČtu:IBAN:
4 6Oiilel4.320374‘7001
‚

IČO:00304905
DlČ2020643669
web : www.lozomo.sk

