
TERMÍN:

MIESTO KONANIA:

TYP
cena za MJ 

v EUR bez 

DPH

cena v EUR 

bez DPH
DPH 

Celková 

cena v EUR 

s DPH

Ubytovanie s raňajkami v hoteli minimálne

3*** v meste Užhorod 11.08.2016 (1 noc) 

pre 20 osôb spolu s miestnym poplatkom  

Ubytovanie s raňajkami v hoteli minimálne

3*** v meste Užhorod 11.08.2016 (1 noc)

pre 60 osôb spolu s miestnym poplatkom

Ubytovanie s raňajkami v penzióne v

rekreačnej oblasti Sninské rybníky

12.08.2016 (1 noc) pre 20 osôb vrátane

miestneho poplatku

Ubytovanie s raňajkami v penzióne v

rekreačnej oblasti Sninské rybníky

12.08.2016 (1 noc) pre 60 osôb vrátane

miestneho poplatku

Ubytovanie v hoteli 

Užhorod-rekreačná oblasť Sninské rybníky-rekreačná oblasť Domaša 

11.-14. august 2016

ubytovanie pre 60 osôb v jednoposteľových izbách a maximálne 

v štvorposteľových izbách

ubytovanie pre 60 osôb v jednoposteľových izbách a maximálne 

v štvorposteľových izbách

ubytovanie pre 20 osôb v samostatných izbách (osoba/samostatná 

izba)

Špecifikácia 

ubytovanie pre 20 osôb v samostatných izbách (osoba/samostatná 

izba)

Príloha č. 3 - Položkovitý rozpočet

Zabezpečenie ubytovania a stravy počas podujatia

„Medzinárodné  cykloputovanie  Ukrajina – Slovensko, 11.-14.8.2016“ .

VZOR



Ubytovanie s raňajkami v hoteli minimálne

2** v rekreačnej oblasti Domaša 13.08.2016

(1 noc) pre 20 osôb vrátane miestneho

poplatku

Ubytovanie s raňajkami v hoteli alebo v

penzióne v rekreačnej oblasti Domaša 

13.08.2016 (1 noc) pre 60 osôb vrátane

miestneho poplatku

TYP Špecifikácia 
Predpokladaný 

počet jednotiek

cena za MJ 

v EUR bez 

DPH

cena v EUR 

bez DPH
DPH 

Celková 

cena v EUR 

s DPH

Vlajky  SR, Ukrajiny, Nórska (veľké vlajky  

so stojanom)

interiérový stojan pre uchytenie vlajky, 

trojramenný, vlajky 100 x 150 cm (1 ks počas 

trvania akcie)

celok

Vlajky  SR, Ukrajiny, Nórska (stolové vlajky)

2 ks stolové vlajky SR, rozmer 11x16 cm, 2 ks 

stolové vlajky Ukrajiny, rozmer 11x16 cm, 2 

ks stolové vlajky Nórska, rozmer 11x16 cm 

(2ks  počas trvania akcie)

celok

TYP Špecifikácia 
Predpokladaný 

počet jednotiek

cena za MJ 

v EUR bez 

DPH

cena v EUR 

bez DPH
DPH 

Celková 

cena v EUR 

s DPH

        hlavné jedlo: hmotnosť hlavného jedla na

1 osobu - 200g a príloha 200g v surovom stave

(2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy

prílohy)

90

teplý bufet:

studený bufet:

ubytovanie pre 60 osôb v jednoposteľových izbách a maximálne 

v štvorposteľových izbách

Večera podávaná v reštauračných priestoroch

hotela, bufetové stoly, Užhorod, dňa 

11.8.2016 o 18.00 hod.*

Technické vybavenie

ubytovanie pre 20 osôb v samostatných izbách (osoba/samostatná 

izba)

Občerstvenie

VZOR



        2 druhy zeleninových šalátov

(150g/osobu) v druhovom pomere 1:1
90

        2 druhy dezertu (80g dezert, 2ks/osobu), v

druhovom pomere 1:1
90

         mix nealko nápojov, v balení po 0,33

l/osobu
90

         minerálna voda (perlivá, neperlivá) v

balení po 0,33 l/osobu
90

         2ks ovocných mís (1 ovocná misa o

hmotnosti 3,5kg)
90

         hlavné jedlo: hmotnosť hlavného jedla na

1osobu: 200g a príloha 200g v surovom stave

(2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy

prílohy)

90

         2 druhy zeleninových šalátov

(150g/osobu) v druhovom pomere 1:1
90

         2 druhy dezertu (80g dezert, 2ks/osobu), v

druhovom pomere 1:1
90

        mix nealko nápojov v balení po 0,33

l/osobu
90

        minerálna voda (perlivá, neperlivá) v

balení po 0,33 l/osobu
90

        2ks ovocných mís (1 ovocná misa o

hmotnosti 3,5kg)
90

    polievka: 0,3 l/osobu (2 druhy - mäsová 

a zeleninová)
90

Večera podávaná v reštauračných priestoroch

penziónu, bufetové stoly, rekreačná oblasť

Sninské Rybníky, dňa 12.8.2016 o 18.00

hod.*

Obed podávaný v reštauračných priestoroch

penziónu, bufetové stoly, rekreačná oblasť

Sninské Rybníky  13.8.2016 o 13.00 hod.*

Večera podávaná v reštauračných priestoroch

hotela, bufetové stoly, Užhorod, dňa 

11.8.2016 o 18.00 hod.*
nealko nápoje:

ovocie:

teplý bufet:

nealko nápoje:

teplý bufet:

ovocie: 

VZOR



         hlavné jedlo: hmotnosť hlavného jedla na

1osobu - 200g a príloha 200g v surovom stave

(2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy

príloh)

90

         2 druhy zeleninových šalátov

(150g/osobu) v druhovom pomere 1:1
90

         2 druhy dezertu (80g dezert, 2ks/osobu), v

druhovom pomere 1:1  
90

         mix nealko nápojov, v balení po 0,33

l/osobu
90

         minerálna voda (perlivá, neperlivá) v

balení po 0,33 l/osobu
90

         káva espresso 7g, smotana do kávy 10g a

hygienicky balený cukor  5g/osobu
90

         čaj - výber z balených čajov 1,5g (čierny,

zelený, ovocný, mätový) a hygienicky balený

cukor cca 5g a med 20g/osobu

90

         2ks ovocných mís (1 ovocná misa o

hmotnosti 3,5kg)
90

        hlavné jedlo - hmotnosť hlavného jedla na

1osobu: 200g a príloha 200g v surovom stave

(2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy

prílohy)

90

        2 druhy zeleninových šalátov

(150g/osobu) v druhovom pomere 1:1
90

        2 druhy dezertu (80g dezert, 2ks/osobu), v

druhovom pomere 1:1
90

Obed podávaný v reštauračných priestoroch

penziónu, bufetové stoly, rekreačná oblasť

Sninské Rybníky  13.8.2016 o 13.00 hod.*

Večera podávaná v reštauračných priestoroch

alebo priestoroch penziónu, v závislosti od

ubytovania účastníka, bufetové stoly,

rekreačná oblasť Domaša 13.8.2016 o 20.00

hod.*

studený bufet:

teplý bufet:

ovocie:

nealko nápoje:

studený bufet:

VZOR



        mix nealko nápojov v balení po 0,33

l/osobu
90

        minerálna voda (perlivá, neperlivá) v

balení po 0,33 l/osobu
90

        2ks ovocných mís (1 ovocná misa o

hmotnosti 3,5kg)
90

        polievka 0,3 l/osobu (2 druhy - mäsová a

zeleninová)
90

        hlavné jedlo - hmotnosť hlavného jedla na

1osobu: 200g a príloha 200g v surovom stave

(2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo; 3 druhy

prílohy)

90

        2 druhy zeleninových šalátov

(150g/osobu) v druhovom pomere 1:1
90

        2 druhy dezertu (80g dezert, 2ks/osobu), v

druhovom pomere 1:1
90

        mix nealko nápojov v balení po 0,33

l/osobu minerálna voda (perlivá, neperlivá) v

balení po 0,33l/osobu

90

        káva espresso 7g, smotana do kávy 10g a

hygienicky balený cukor  5g/osobu
90

        čaj - výber z balených čajov 1,5g (čierny,

zelený, ovocný, mätový) a hygienicky balený

cukor 5g a med 20g/osobu

90

        2ks ovocných mís (1 ovocná misa o

hmotnosti 3,5kg)
90

ovocie:

Obed podávaný v reštauračných priestoroch

hotela alebo priestoroch penziónu, v závislosti

od ubytovania účastníka, bufetové stoly,

rekreačná oblasť Domaša 14.8.2016 o 13.00

hod.*

Večera podávaná v reštauračných priestoroch

alebo priestoroch penziónu, v závislosti od

ubytovania účastníka, bufetové stoly,

rekreačná oblasť Domaša 13.8.2016 o 20.00

hod.*

ovocie:

nealko nápoje:

studený bufet:

teplý bufet:

nealko nápoje:

VZOR



        minerálna voda nesýtená v balení po 0,50

l/osobu
60

        bageta 280g šunková/osobu v zložení:

dressing, šunka, paradajka, paprika, ľadový

šalát, šalátová uhorka

60

         Horalka (50g/osobu)  alebo ekvivalent 60

         ovocie 1ks/osobu 60

Celková cena za predmet zákazky

Detský balíček, 14.8.2016

detský balíček bude obsahovať:

VZOR




