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V Žiline dňa 23.10.2018  

 

Vec: Objednávka školiacich priestorov a občerstvenia 

 
 
Na základe Vašej ponuky, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na zákazku „Nájom priestorov 
a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávania“ realizovanej  v rámci projektu "Inováciami 
k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce", ITMS kód 312011D376 si u vás objednávame služby 
podľa doleuvedenej špecifikácie v cene: 

 
Cena v EUR celkom:  14 800,00 EUR bez DPH 
DPH v EUR:   2960,00 EUR 
Cena v EUR celkom: 17 760,00 EUR s DPH 
 
 
Obdobie poskytovania je od 25.10.2018 do 31.7.2021.  Miesto plnenia sú školiace priestory poskytnuté 
zo strany dodávateľa.  
Služby budú fakturované mesačne na základe počtu prenajatých hodín školiacich priestorov 
v príslušnom mesiaci a počtu dodaných porcií občerstvenia pre účastníkov vzdelávania v príslušnom 
mesiaci.  
Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
objednávateľa. 
 
V zmysle osobitných požiadaviek na plnenie uvedených vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 
12.10.2018 a v zmysle vašej predloženej ponuky je jednotková cena: 

 prenájmu priestorov za hodinu školenia rovná sume 13 504 EUR / 864 hodín = 15,63 EUR bez 
DPH. 

 za porciu občerstvenia pre účastníka školenia rovná sume 1296 EUR / 1296 hodín = 1,00 EUR 
bez DPH. 

   

…………………………………………. 
  Ing. Michal Janovčík, PhD.    
      konateľ spoločnosti 
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Špecifikácia predmetu zákazky 

„Nájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávania“ 

 
Predmetom zákazky je prenájom školiacich priestorov na realizáciu vzdelávania v celkovom rozsahu 
864 hodín a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávania projektu „Inováciami k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti na trhu práce“, ITMS kód:  312011D376, prijímateľa Inovitum, s.r.o. 
 
Požadované služby obsahujú: 
 
A. Prenájom priestorov: 
 vzdialenosť od Železničnej stanice v Žiline – max. 40 km; 
 vybavenie: dataprojektor s premietacím plátnom, resp. obdobná zobrazovacia technika 

s možnosťou pripojenia k notebooku, flipchart, popisovače na flipachart v min. 3 rôznych 
farbách, wifi pripojenie k sieti internet; 

 počet miest na sedenie: min. 12 
 počet miest na sedenie pre lektora: min. 1 
 priestor na odkladanie a/alebo zavesenie flipchartových listov (min. 2 m2) 
 

B. Občerstvenie pre účastníkov (počet 12 účastníkov) počas 108 vzdelávacích dní, t.j. celkovo 1296 
porcií: 
 nealkoholický nápoj: min. 0,5 l/účastník/deň 
 slané a/alebo sladké pečivo v rozsahu min. 25 g/účastník/deň 

 
 


