
Príloha č. 1 k požiadavke – Výročná konferencia OPVaI

položka počet
jednotková cena za kus bez 

DPH**
celková cena bez DPH v € sadzba DPH v %***

celková cena s DPH v €, 

resp. cena konečná

prenájom priestoru - konferenčná 

sála pre 100 účastníkov, požadujeme 

min. 4* hotel, resp. ekvivalent. 

1

prenájom priestoru- salónik na 

separé rokovania (do 10 osôb)
1

parkovanie pre osobné vozidlá 

účastníkov
50

rozmiestnenie stolov - školské 

sedenie (110 miest) + predsednícky 

stôl pre 6 osôb, pred vstupom do 

konferenčnej sály registračný stôl 

pre účastníkov na prezenčné listiny.

1

ozvučenie miestnosti /8x mikrofón 

bezdrôtový, technická obsluha, 6x 

stolový mikrofón (predsednícky stôl),  

pult pre prednášajúcich

1

staničky tlmočnícke 20

kabínka pre tlmočníka 1

notebook + dataprojektor + 

premietacie plátno viditeľné pre 

každého účastníka

1

káva (min. 125 ml - 1 káva), 

samoobslužná 1x
100

čaj (min. 250 ml - 1 čaj), 

samoobslužný 1x
100

minerálna voda, jemne perlivá, min 

0,5 l, pet fľaša (pripravená pre 

každého účastníka na stole v 

konferenčnej sále)

100

sladké pečivo z lístkového cesta 

(plnené), alebo ekvivalent, min. 60 

g/1ks

200

slané pečivo (plnené), alebo 

ekvivalent, min. 60 g/1ks
200

šunkový chlebíček, , alebo 

ekvivalent, min. 80 g/1ks
200

syrový chlebíček, , alebo ekvivalent, 

min. 80 g/1ks
200

káva (min. 125 ml - 1 káva), 

samoobslužná 
200

výber čajov (min. 250 ml - 1 čaj), 

samoobslužný
200

mlieko do kávy (min. 10g/kus) 200
hygienicky balený porciovaný cukor v 

sáčkoch  min. 5g/kus
200

jemne sýtená minerálna voda (pet 

fľaša, min. 0,5 l)
200

nesýtená minerálna voda (pet fľaša, 

min. 0,5 l)
200

servítky o rozmere min. 33 x 33 cm, 

dvojvrstvové, 50 ks balenie
6

ovocná misa, min. 1kg (jablká, 

banány, hrozno, hrušky, mandarínky)
8

organizačné zabezpečenie* 1

servírované predjedlo, min. 120 

g/kus, podľa ponuky uchádzača
100

servírované hlavné jedlo - menu 

vrátane polievky, a na výber 

účastníkom: ryba, hydina, bravčové 

mäso, vegetarián, prílohy - ryža, 

zemiaky, zeleninové šaláty, pečivo 

podľa výberu účastníka na mieste do 

12:00 (hlavné jedlo min. 

300g/porcia)

100

dezert min. 100g/kus, a servírovaná 

káva s mliekom/resp. čaj
100

organizačné zabezpečenie* 1

spolu celkom bez DPH
spolu celkom s DPH / 

alebo cena konečná

legenda:

Cenová ponuka uchádzača - Opis predmetu zákazky - Výročná konferencia OP VaI za rok 2016 Bratislava

Zabezpečenie konferečných služieb pre 100 osôb na Výročnú konferenciu OP VaI 2016 v Bratislave 

dňa 7. 12. 2016 v čase od 9:00 do 16:00 h.

Zabezpečenie 2x občerstvenia pre 100 osôb na Výročnú konferenciu OP VaI 2016 mimo miestnosti konferencie v čase od 10:15 do 10:30 h. a v čase od 14:30 do 

15:00 h.

Zabezpečenie 1x obed pre 100 osôb, servírovaný teplý, studený bufet v čase od 12:00 do 13:00 h.

Zabezpečenie 1x občerstvenia pre 100 osôb na Výročnú konferenciu OP VaI 2016 mimo miestnosti konferencie v čase od 8:45 do 9:30 h. 

identifikačné údaje uchádzača:  

*** v prípade že je dodávateľ neplatca DPH, zmení hodnotu bunky na 0.

* organizačné zabezpečenie - zapožičanie inventáru / šálky, podšálky,lyžičky, dezertné taniere, obrusy, misy na pečivo, odvoz, dovoz, príprava a servis počas coffee 

breakov a obeda. Objednávateľ požaduje jednotne oblečenú obsluhu - rovnošata, uniforma.

** jednotková cena za 1 kus bez DPH - uchádzač vypĺňa len bunky vyznačené žltou farbou, ostatné bunky sú zamknuté s funkciami.

Zabezpečenie stolovania a priestoru pre 100 účastníkov v čase od 9:00 - 16:00 h.

Zabezpečenie techniky, stolovania a priestoru - Výročná konferencia v čase od 9:00 do 16:00 h.


