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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu zadávania zákazky v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. NÁZOV, SÍDLO A KONTAKTNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:     Obec Fulianka 

Sídlo:     Obecný úrad č. 3, 082 12 Kapušany 

Krajina:    Slovenská republika 

IČO:     00 327 034 

DIČ:     2021225481 

Kontaktná osoba:  Miroslav Leško 

Telefón:    +421517941211 

Mobil:     +421915701919 

E-mail:    starosta@fulianka.sk 

 

Obec Fulianka je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy. 

 

 

2. NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

 

Názov 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: 

- kulinársky workshop   

- rezbársky workshop 

- tkáčsky workshop 

- hrnčiarsky workshop 

- workshop o výrobe tradičného syra 

            - jarmok  
VO sa vyhlasuje v zmysle  § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

   

 



 

Predmet zákazky:  

Kulinársky workshop – 3 dni x 10 ľudí zo SK na deň  

1. deň – Obed: Slepačí vývar, ryža+hranolky, prírodné kuracie prsia 100 g, zeleninová obloha 

              káva 

 

2.  deň – Obed: Hovädzí vývar, prekladaný bravčový rezeň, zemiakové krokety,  

                          zeleninová obloha, káva                                 

3.  deň - Obed: Bravčový vývar, ryža, prírodné bravčové karé 100 g, zeleninová obloha, káva 

 

Rezbársky workshop – 2 dni x 6 ľudí zo SK 6 ľudí z PL  
1.  deň – Obed: Slepačí vývar, ryža+opekané zemiaky, prírodné kuracie prsia 120 g, zeleninová     

               obloha, káva 

2.  deň – Obed: Hovädzí vývar, pečené bravčové pliecko 120 g, biela kapusta, knedlík, káva 

Pre 6 osôb z PL:  

Večera:  Vyprážaný bravčový rezeň 150 g, zemiaková kaša, uhorka 

Raňajky: Hemendex so šunkou a 3 ks vajcia, pečivo, káva alebo čaj 

 

Tkáčsky workshop – 2 dni x 10 ľudí zo SK  
 1. deň – Obed: Cesnaková polievka, vyprážaný bravčový rezeň 100 g, varené zemiaky,  

              zeleninová obloha, káva 

 

  2. deň – Obed: Slepačí vývar, ryža, pečené kuracie stehno 200 g, čerešňový kompót, káva 

 

Hrnčiarsky workshop – 2 dni x 10 ľudí zo SK 
1.   deň – Obed: Rascová s vajcom, vyprážaný syr 150 g, varené zemiaky, tatárska omáčka 

               káva 

 

2.   deň – Obed: Hovädzí vývar, cestovina, kurací perkelt 150 g, káva 

 

Workshop o výrobe tradičného syra – 2 dni x 6 ľudí zo SK 6 ľudí z PL  
1.   deň – Obed: Polievka mliečna s ryžou, bryndzové halušky 330 g, káva 

 

2.   deň – Obed: Hovädzí vývar, rezance s tvarohom 330 g, káva 

Pre 6 osôb z PL:  

Večera:  Vyprážaný kurací rezeň 150 g, zemiaková kaša, zeleninová obloha 

Raňajky: Praženica na masle, 3 ks vajcia, chlieb, pečivo, káva alebo čaj 

 



 

JARMOK  

Stravovanie pre delegáciu z Chorvátska a Slovinska 18 osôb  
1. deň –  Večera: Ryža-opekané zemiaky, Prírodné kuracie a bravčové na šampiňónoch 75g a 75 

g (spolu 150 g), zeleninová obloha 

 

2. deň – Obed: Bravčový vývar, pečené bravčové stehno 120 g, červená kapusta, káva, veterník, 

pepsi, tonic, sprite, minerálka 

  

3. deň – Obed: Hovädzí vývar, vyprážaný bravčový rezeň 150 g, zemiaková kaša,                   

zeleninová obloha, káva, krémeš, pepsi, tonic, sprite, minerálka 

 

 

Stravovanie pre účastníkov jarmoku z Poľska a Slovenska 82 osôb 
1. deň – Obed: Bravčový vývar, pečené bravčové stehno 120 g, červená kapusta                

  

2. deň – Obed: Hovädzí vývar, vyprážaný bravčový rezeň 150 g, zemiaková kaša,  

             zeleninová obloha  

                        

 
Kód CPV:   55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 

      55400000-4 Služby spojené s podávaním nápojov 

Druh zákazky:   služba 

 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Miesto:  Pri každej aktivite sa presné miesto uvedie v objednávke   

    

Termín a čas: Pri každej aktivite sa presný termín uvedie v objednávke  

Prvá aktivita: Kulinársky workshop:  

21.9.2020  13.00 hod. - - 14:00 hod. 

22.9.2020  13.00 hod. - - 14:00 hod. 

23.9.2020  13.00 hod. - - 14:00 hod. 

 

4. KOMPLEXNOSŤ  DODÁVKY  PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky naraz – rozčlenenú na každú 

z plánovaných 6 akcií samostatne. 

 

 

 

 



 

5. CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

 

Cena za dodanie predmetu zákazky - je uchádzačom stanovená cena za dodávku celého predmetu 

zákazky tak ako je definované v tejto výzve na predloženie cenovej ponuky. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v cene EUR s DPH a bez DPH a uvedie, či je alebo nie je 

platcom DPH.  

 

6. PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY 

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 17.9.2020 do 15:30 hod., a to jedným z nasledovných 

spôsobov: osobne, poštou, kuriérom alebo emailom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v 

časti 1. tejto Výzvy. 

 

 

7. KRITÉRIUM HODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK 

Kritériom hodnotenia je cena v EUR s DPH na celý predmet zákazky.  

 

 

Fulianka 31.8.2020 

 

          Miroslav Leško, v. r. 

                       starosta obce 

 

 

Príloha č.1: Cenová ponuka 


