Názov služby: „Cateringové služby – Deň osvetových pracovníkov" 2019 dňa 24.10.2019
Predmet: zabezpečenie cateringových služieb na podujatí – Deň osvetových pracovníkov 2019 dňa 24.10.2019
Dárum konania podujatia: 24.10.2019 v čase od 16:00 do 00:00 hod.
Miesto dodania: Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom Kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, 851 02 Bratislava

Názov služby: Cateringové služby – Deň osvetových pracovníkov 2019 dňa 24.10.2019

Typ

zadanie

• doprava na miesto určenia
Bratislave Petržalke,
nastretie stolov s už
nastretými obrusmi,
Cateringové
služby – Deň zapožičanie riadu a príborov
• dodanie, podávanie a
osvetových
roznesenie pagáčov,
pracovníkov
hlavného jedla - večere,
2019
minerálky, kávy/čaju
• odpratanie, odvoz

harmonogram

16.00 nastretie - tanier, príbor,
pohár, minerálka zapožičanie a
umiestnenie 15ks džbán na
víno roznesenie predjedla tanierik s pagáčikmi ,1818,30hod roznesenie hlavného
jedla, 18,30-19 hod roznesenie
káva/čaj, priebežné
odpratávanie, predbežné
ukončenie cateringových
služieb 00.00

zapožičanie a roznesenie
tanier plytký, vidlička,
tanier príborový,
minerálka/os
šálka(čaj/káva) + lyžička +
obu
podšálka,pohár
nealko/osobu

1ks/osobu biely
porcelán,nerez, sklo

0,3l 0,5l/osobu
fľaša, voda
mierne
perliva/perliv
á ekvivalent
rozlievaná
minerálka v
1,5l fĺašiach

káva
ekvivalent
čaj/osobu

M.j.
predjedlo pagáčik

servítky

hlavné teplné jedlo

Hlavné

1ks/osobu
4ks/osobu 15g
Presso - 7g
pagáčik malý
káva,smotana
slaný
do kávy, 10g
oškvarkový
cukor/2dekviv
alebo syrový
alen l čaj ,
alebo
cukor, rez
rascový
citrónom

1ks/osobu

teplé
jedlo Vyprážaný
bravčový rezeň,
majonézový
šalát 350 g
porcia

podm.
Dodania

cena zahrňuje

celková cena
na základe
• doprava na
dodania
miesto určenia
konečného
Bratislave
počtu porcií,
Petržalke,
doprava na nastretie stolov
miesto určenia s už nastretými
Bratislave
obrusmi,
Petržalke,
zapožičanie
nastretie stolov
predjedlo,
riadu a
s už nastretými
minerálka,
príborov
obrusmi,
káva/čaj,
• dodanie,
zapožičanie
hlavné jedlo +
podávanie a
riadu a
služby a
roznesenie
príborov
materiál s nimi
pagáčov,
• dodanie,
spojené
hlavného jedla podávanie a
večere,
roznesenie
minerálky,
pagáčov,
kávy/čaju
hlavného jedla - • odpratanie,
večere,
odvoz•
minerálky,
zapožičanie
kávy/čaju
15ks 1l džbánov
• odpratanie,
na víno
odvoz

Predpokladaný počet
m.j.

Cena za 1
m.j. bez
DPH

Cena
celkom bez
DPH za
počet m.j.

100

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
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

