Záznam z prieskum trhu
1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

Špeciálna základná škola s materskou školou

2. Predmet / názov zákazky:

Verejné obstarávanie

3. Druh zákazky (tovary / služby / práce ):

Služba

4. Kód CPV:
1. Názov projektu a číslo ITMS2014+:

Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s

mentálnym postihnutím , kód projektu: 304011C854, INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 Zvýšenie
relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu
práce
5. Operačný program:

INTERREG V-A SK-CZ

6. Spôsob vykonania prieskumu trhu1:

na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a

následného predloženia cien alebo ponúk
7. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk2:

najnižšia cena

8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný3:
a) zoznam oslovených dodávateľov4 :
Názov osloveného
dodávateľa

La Baguette
Prielohy 979/10
010 01 Žilina
Bon Appetit, 013
13 Konská

Rogja, Košická 2,
010 65 Žilina
Michal Čibo,
Chlebíčky Žilina
Gaštanová 32
010 07 Žilina
Adrija s.r.o.,
Most pri
Bratislave 287,
90046 Slovensko

1

Uviesť aký:

Dátum
oslovenia

Spôsob
oslovenia

Oprávnenie
dodávať predmet
zákazky (áno/nie)

Prijatá
ponuka:
áno/nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21.3. 2019

email

Áno

áno

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

21. 3. 2019

email

Áno

nie

a) na základe výzvy / oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou
hodnoty tovaru / služby / práce,
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).
2
Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH
3
Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu.
4
Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí na zákazky rovné a vyššie ako
15 000 EUR.).

KERAMON,
s.r.o. so sidlom:
Alex. Trizuliaka
220/22, Gbeľany
013 02

9. 4. 2019

email

Áno

Áno

Stravovacie
zariadenie
Žilinskej
univerzity
v Žiline
Vysokoškolákov
26, 010 08 Žilina

10. 4. 2019

email

Áno

Áno

PROGRESS
TEAM
ŽILINA,

11. 4. 2019

email

Áno

Nie

Poznámka

b) zoznam predložených ponúk5:
Názov a sídlo
uchádzača, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia /
dátum
vyhodnotenia

Návrh na
plnenie
kritéria6

Vyhodnotenie
splnenia
podmienok7

Bon Appetit, 013
13 Konská

27. 3. 2019

5,30 Eur s
DPH

2.

10. 4. 2019

7,- Eur s DPH

3.

10. 4. 2019

4,50 Eur s
DPH

1.

Stravovacie
zariadenie
Žilinskej
univerzity
v Žiline
Vysokoškolákov
26, 010 08 Žilina
KERAMON,
s.r.o. so sidlom:
Alex. Trizuliaka
220/22, Gbeľany
013 02

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení8:
Identifikácia zdroja
údaju

5

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

Identifikovaná
suma/hodnota
kritéria

Poznámka

Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili
napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH
7
Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky,
požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).
*prepočítané kurzom NBS platnému ku dňu 4.12.2017 (25,557 CZK za 1 Eur)
8
Vyžaduje sa minimálne tri identifikované zdroje (upozornenie: Tento postup prieskumu trhu nie je aplikovateľný
pre zákazky s hodnotou rovnou a vyššou ako 15 000 EUR.).
6

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
12. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

.............................................................

13. Identifikácia úspešného uchádzača:

KERAMON, s.r.o. so sidlom: Alex.
Trizuliaka 220/22, Gbeľany 013 02
IČO: 50404211

9

14. Cena víťaznej ponuky :

4,50 Eur / osobu

15. Spôsob vzniku záväzku10:

objednávka

16. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

17. 04. 2019

11

17. Prílohy :

cenové ponuky

Mgr. Gabriela Dávidíková,
riaditeľka školy

9

Uviesť s DPH aj bez DPH
Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.
11
Uviesť a priložiť všetky prílohy / dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky / vykonania prieskumu trhu.
*prepočítané kurzom NBS platnému ku dňu 4.12.2017 (25,557 CZK za 1 Eur)
10

Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z1

Predmet: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dátum: 9. 4. 2019, 10:26
Pre: utajeni adresa : ;
Skrytá kópia: michaela.komackova@uniza.sk, bistropodorechom@azet.sk,
robert.majchrak@progressteam.sk
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 (alebo 14. 5. 2019) bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k
projektu "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude
organizovaná v čase od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály,
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150 g
(vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo rozdelenie
na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 12. 4. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

15. 4. 2019, 11:16

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z2

Predmet: Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: Michal Čibo <objednavky@chlebickyzilina.sk>
Dátum: 21. 3. 2019, 16:34
Pre: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dobrý deň,
ďakujem, že ste ma oslovili ale nemám prostriedky na takúto akciu.
Prajem pekný deň.
št 21. 3. 2019 o 12:19 skola <szsvojtassaka@gmail.com> napísal(a):
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k projektu "Príprava
na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude organizovaná v čase
od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie
Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150
g (vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo
rozdelenie na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 29. 3. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina
15. 4. 2019, 11:14

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

2z2

-S pozdravom
Michal Čibo
0902 214 207

15. 4. 2019, 11:14

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z1

Predmet: Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: Dobrý Catering <adrijasro@gmail.com>
Dátum: 22. 3. 2019, 14:17
Pre: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dobrý deň, prepáčte, ale caterin Vám nemôžeme isť realizovať do Žiliny. Sme ﬁrma, ktorá pôsobí v
Bra slave.
Ďakujem .
Čaplova
dobrycatering.sk
št 21. 3. 2019 o 12:19 skola <szsvojtassaka@gmail.com> napísal(a):
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k projektu "Príprava
na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude organizovaná v čase
od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie
Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150
g (vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo
rozdelenie na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 29. 3. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina
15. 4. 2019, 11:15

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z2

Predmet: Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: BonAppe t <info@bonappe tzilina.sk>
Dátum: 27. 3. 2019, 7:32
Pre: szsvojtassaka@gmail.com
Dobrý deň,
Občerstvenie by sme vám vedeli zabezpečiť za 5,3€/osoba, čo by už bola celková a konečná suma.
S pozdravom a prianím pekného dňa
Tomáš Maňak
Bon Appe t Žilina
Www.BonAppe tZilina.sk
0949309606
21. mar 2019, at 12:19, skola <szsvojtassaka@gmail.com> napísal:
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k projektu "Príprava
na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude organizovaná v čase
od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie
Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150
g (vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo
rozdelenie na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 29. 3. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

15. 4. 2019, 11:15

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

2z2

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

15. 4. 2019, 11:15

Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z1

Predmet: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dátum: 21. 3. 2019, 12:19
Pre: utajeni adresa : ;
Skrytá kópia: cateringzilina@gmail.com, info@bonappe tzilina.sk, rogja@centrum.sk,
objednavky@chlebickyzilina.sk, adrijasro@gmail.com
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k projektu "Príprava na
ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude organizovaná v čase od 8:
30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie Veľký
Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150 g
(vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo rozdelenie
na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 29. 3. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

15. 4. 2019, 11:17

RE: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

1z2

Predmet: RE: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: Michaela Komačková <michaela.komackova@uniza.sk>
Dátum: 10. 4. 2019, 13:19
Pre: "'skola'" <szsvojtassaka@gmail.com>
Dobrý deň,
Cenník na jednu osobu:
Káva – 1,20€
Čaj – 0,80€
Bageta s minerálkou – 3,60€
Mini fornety sladké po 2 kusy – 2x 0,25€
Mini fornety slané po 2 kusy – 2x 0,25€
Poháre 2 kusy – 2x 0,20€
Spolu: 7€ s DPH.
Odvoz nezabezpečujeme, musíte si pre to prísť sami.
Poprosím Vás o odpoveď či máte záujem o catering. Ďakujem.
S pozdravom
Michaela Komačková.
From: skola [mailto:szsvojtassaka@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 09, 2019 10:27 AM
To: utajeni adresati:
Subject: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 (alebo 14. 5. 2019) bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť aktivít k projektu
"Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím". Konferencia bude organizovaná v čase
od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály, Ubytovacie zariadenie Veľký
Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o cenovú
ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb upresníme po
ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min 150 g
(vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo rozdelenie na
viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky, servítky

15. 4. 2019, 11:15

RE: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

2z2

príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 12. 4. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

15. 4. 2019, 11:15

cenova ponuka

1z1

Predmet: cenova ponuka
Od: "bistropodorechom" <bistropodorechom@azet.sk>
Dátum: 10. 4. 2019, 20:39
Pre: "skola" <szsvojtassaka@gmail.com>
Zdravim , posielam Vám cenovu ponuku na skolsku konferenciu
osobu = 4,50€ . Dakujem
Spozdravom
Ondruš

cena na 1

15. 4. 2019, 11:16

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
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Predmet: Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky
Od: Robert Majchrák <robert.majchrak@progressteam.sk>
Dátum: 12. 4. 2019, 1:38
Pre: skola <szsvojtassaka@gmail.com>
Dobrý deň prajem,
dakujem pekne za ponuku ,ale bohužial nemáme takú kapacitu aby sme dodržali vaše požiadavky
prajem pekný deň s pozdravom Róbert Majchrák

Dne 9. 4. 2019 v 10:26 skola napsal(a):
Dobrý deň,
dňa 13. 5. 2019 (alebo 14. 5. 2019) bude naša škola organizovať konferenciu ako súčasť ak vít k
projektu "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym pos hnu m". Konferencia bude
organizovaná v čase od 8: 30 do 12:30 s prestávkou od 10. 00 do 10:30 v priestoroch Kinosály,
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, Žilinskej univerzity v Žiline.

Na konferenciu potrebujeme zabezpečiť jednoduché občerstvenie, preto Vás chcem požiadať o
cenovú ponuku na toto občerstvenie. Predpokladaný počet osôb: do 250, presný počet osôb
upresníme po ukončení prihlasovania.
Naše požiadavky na jednu osobu:
2x káva alebo čaj (1x na začiatku od 8:30 do 9:00 a 1x počas prestávky 10:00-10:30)
1x minerálka (môže byť aj rozlievaná) min. v objeme 0,5 litra
plnené sladké pečivo (napr. šišky, sladké lístkové šatôčky a pod.) celková hmotnosť min
150 g (vhodné by bolo rozdelenie na viac kusov alebo iné drobné pečivo)
slané pečivo (napr. oškvarkové pagáče, iné slané pečivo) min 80 g (vhodné by bolo
rozdelenie na viac kusov)
1x šunková bageta min 150 g
Potrebné je zabezpečiť: termosky/nádoby na teplú vodu, poháre na kávu/čaj, miešadlá/lyžičky,
servítky príp. iné potrebné vybavenie a dovoz.
Na mieste budú pripravené stoly s obrusmi a pri obsluhe budú naši zamestnanci.
Rozhodujúcou bude najnižšia cena.
Celkovú cenu za jedlo, zapožičanie a dopravu prosím stanovte celkovo na jednu osobu s DPH.
Termín doručenia ponuky: 12. 4. 2019 na mail: szsvojtassaka@gmail.com

S pozdravom Peter Krajčí, Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

15. 4. 2019, 11:16

Re: Prosba na zaslanie cenovej ponuky

2z2

15. 4. 2019, 11:16

