Názov služby: Autobusová doprava Jarmok ako pred 100 rokmi

Typ

zadanie

trasa

počet
prepravovaných
osôb

Modra - Vinosady Pezinok - Grinava Vyzdvihnutie účastníkov v Modre po ceste
Bratislava preprava osôb vyzvihnutie účastníkov vo Vinosadoch, Pezinku,
Jedenspeigen •
prostredníctvo Grinave a Bratislave a prevoz na miesto konania
státie/
40 + hrnčiarsky
v Jedenspeigene • státie na mieste
m prenájmu
odchod,príchod •
kruh
konania/odchod,
príchod
na
miesto
konania
•
autobusu so
Jedenspeigen šoférom
Vyzdvihnutie účastníkov v Jedenspeigene a
Bratislava prevoz do Grinavy, Pezinka, Vinosadov a Modry
Grinava - Pezinok Vinosady - Modra

preprava osôb Vyzdvihnutie účastníkov v Bratislave a prevoz
prostredníctvo na miesto konania v Jedenspeigene • státie na
mieste konania/odchod, príchod na miesto
m prenájmu
konania • Vyzdvihnutie účastníkov v
autobusu so
šoférom
Jedenspeigene a prevoz do Bratislavy

Bratislava Jedenspeigen •
státie/
odchod,príchod •
Jedenspeigen Bratislava

45 + kroje,
cimbal, basa

M.j.
časový harmonogram

objem periodicita

podm. dodania

cena zahrňuje

Predpokladaný počet
m.j.

prenájom
autobusu s
vodičom,štartov
né, dopravu na
miesto
nástupu,preprav
u na miesto
určenia, stojné,
nástup a
prepravu nazad

prenájom
autobusu s
vodičom na
trase

1

prenájom
autobusu s
vyzdvihnutie účastníkov (45 osôb) 23.06.2019 o 8,00 hod. v
Vrátane dopravy na vodičom,štartov
Bratislave, Vajanského nábrežie a prevoz na miesto konania
miesto plnenia,
né, dopravu na
zámok Jedenspeigen • státie na mieste konania/odchod,
1
výborný technický stav
miesto
jednorázovo
príchod na miesto na miesto konania • vyzdvihnutie
autobus
vozidiel,čisté, upratané, nástupu,preprav
podmienka klimatizácia
u na miesto
účastníkov podujatia (45 osôb) 23.06.2019 cca o 19,00 hod. v
určenia, stojné,
Jedenspeigene a prevoz do Bratislavy
nástup a
prepravu nazad

prenájom
autobusu s
vodičom na
trase

1

vyzdvihnutie účastníkov (40 osôb) 23.06.2019 o 8,00 hod. v
Modre pred obchodným domom Kocka, po ceste vyzdvihnutie
Vrátane dopravy na
účastníkov vo Vinosadoch, Pezinku a Grinave a prevoz na
miesto plnenia,
miesto konania zámok Jedenspeigen • státie na mieste
1
výborný technický stav
jednorázovo
konania/odchod, príchod na miesto na miesto konania •
autobus
vozidiel,čisté, upratané,
podmienka klimatizácia
vyzdvihnutie účastníkov podujatia (40 osôb) 23.06.2019 cca o
19,00 hod. v Jedenspeigene a prevoz do Grinavy, Pezinka,
Vinosadov a Modry, obchodný dom Modra

Cena za 1
m.j. bez
DPH

Cena
celkom bez
DPH za
počet m.j.

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
Spolu výška 20 % DPH v EUR
Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH

(adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi)

podpis osoby oprávnenej
jednať za uchádzača,
alebo v jeho mene,
pečiatka

