












 

OBEC Fulianka, Obecný úrad č. 3, 082 12  Kapušany 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------       

CENOVÁ PONUKA 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu zadávania zákazky  

v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Názov zákazky: Zabezpečenie stravy  

Opis zákazky: Zabezpečenie stravy počas trvania mikroprojektu „Karpatské koliby  

                                   ako útočisko identity poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci  

                                   Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020  

                                   (číslo mikroprojektu INT/EK/KAR/1/III/B/0239) na aktivity (presné  

                                   určenie v priloženej výzve so špecifikáciou): 

- kulinársky workshop   

- rezbársky workshop 

- tkáčsky workshop 

- hrnčiarsky workshop 

- workshop o výrobe tradičného syra 

            - jarmok  
Uchádzač:  

Obchodné meno:  

 

Sídlo:       

IČO/REGION:            

Štatutárny zástupca:    

Email, telefón:    

Cenová ponuka:  

Názov zákazky / časti MJ Počet 

 

Cena 

za MJ 

Cena spolu 

bez DPH /VAT 

DPH 20% / 

VAT 8% 

Cena spolu 

s DPH / VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) * (4) (6) = (5) *0,20 (7) = (5) + (6) 

1. Zabezpečenie stravy pre 10 

účastníkov  kulinárskeho 

workshopu z SK-3 dni (obed) 
      

Spolu za akciu 1 ks 30     

2.1 Zabezpečenie stravy pre 

12 účastníkov rezbárskeho 

workshopu 6 z SK a 6 z PL-2 

dni (obed) 

      



Spolu za akciu 2.1 ks 12     

2.2 Zabezpečenie stravy pre 6 

účastníkov rezbárskeho 

workshopu z PL (večera a 

raňajky) 

      

Spolu za akciu 2.2 ks 6     

3. Zabezpečenie stravy pre 10 

účastníkov tkáčskeho 

workshopu z SK-2 dni (obed) 
      

Spolu za akciu 3 ks 10     

4. Zabezpečenie stravy pre 10 

účastníkov hrnčiarskeho 

workshopu z SK-2 dni (obed) 
      

Spolu za akciu 4 ks 10     

5.1 Zabezpečenie stravy pre 

12 účastníkov workshopu 

o výrobe tradičného syra 6 

z SK a 6 z PL-2 dni (obed)  

      

Spolu za akciu 5.1  ks 12     

5.2 Zabezpečenie stravy pre 6 

účastníkov workshopu 

o výrobe tradičného syra 

z PL (večera a raňajky) 

      

Spolu za akciu 5.2 ks 6     

6.1 Zabezpečenie stravy pre 

18 účastníkov jarmoku 

z Chorvátska a Slovinska-1 

deň (večera)   

      

Spolu za akciu 6.1 ks 18     

6.2 Zabezpečenie stravy pre 

18 účastníkov jarmoku 

z Chorvátska a Slovinska-2 

dni (obed)   

      

Spolu za akciu 6.2 ks 36     

6.3 Zabezpečenie stravy pre 

82 účastníkov jarmoku 32 

z SK a 50 z PL-2 dni (obed)   
      

Spolu za akciu 6.3 ks 164     

Spolu za všetky akcie       

Pozn.: neplatca DPH vyplní len stĺpec (5), stĺpce (6) a (7) nevypĺňa 

 

 

Dátum:       Podpis: 

Pečiatka:         



Predložil:  ................................................  Prevzal: ................................................ 

Dátum: ................................................ Dátum: ................................................ 

Podpis: ................................................ Podpis: ................................................ 

Pečiatka:      Pečiatka:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


