
Typ zadanie trasa

počet 

prepravovaných 

osôb časový harmonogram objem periodicita podm. dodania cena zahrňuje

preprava osôb 

prostredníctvo

m prenájmu 

autobusu so 

šoférom

Vyzdvihnutie účastníkov (30 osôb) v Bratislave, 

po ceste vyzdvihnutie (5 osôb) v Stupave  a 

prevoz na miesto konania v obci Závod • státie 

na mieste konania/odchod, príchod na miesto 

konania • Vyzdvihnutie účastníkov (35 osôb) v 

obci Závod a prevoz do Stupavy a Bratislavy

Bratislava - 

Stupava - Závod • 

státie/odchod, 

príchod • Závod - 

Stupava - 

Bratislava

35

vyzdvihnutie účastníkov (30 osôb) 29.06.2019 o 11,00 hod. 

spred ZŠ Budatínska 61, Bratislava, po ceste vyzdvihnutie (5 

osôb) o 11,30 hod. pred Hotelomom Eminem v Stupave a 

prevoz na miesto konania v obci Závod • státie na mieste 

konania/odchod, príchod na miesto konania • vyzdvihnutie 

účastníkov podujatia (35 osôb) 29.06.2019 18,00 hod. v obci 

Závod a prevoz do Stupavy a Bratislavy

1 

autobus
jednorázovo

Vrátane dopravy na 

miesto plnenia, výborný 

technický stav 

vozidiel,čisté, upratané, 

podmienka klimatizácia

prenájom 

autobusu s 

vodičom,štartovn

é, dopravu na 

miesto 

nástupu,prepravu 

na miesto 

určenia, stojné, 

nástup a 

prepravu nazad

prenájom 

autobusu s 

vodičom na 

trase

1

preprava osôb 

prostredníctvo

m prenájmu 

autobusu so 

šoférom

Vyzdvihnutie účastníkov (38 osôb) v Bratislave-

Rusovce, po ceste vyzdvihnutie (17 osôb) v 

Malackách  a prevoz na miesto konania v obci 

Závod • státie na mieste konania/odchod, 

príchod na miesto konania • Vyzdvihnutie 

účastníkov (55 osôb) v obci Závod a prevoz do 

Malaciek a Bratislavy

BA Rusovce - 

Malacky - Závod • 

státie/odchod, 

príchod • Závod - 

Malacky - BA 

Rusovce

55

vyzdvihnutie účastníkov (38 osôb) 29.06.2019 o 12,00 hod. v 

Bratislave - Rusovce, po ceste vyzdvihnutie (17 osôb) o 12,45 

hod. pred športovou halou v Malackách a prevoz na miesto 

konania v obci Závod • státie na mieste konania/odchod, 

príchod na miesto konania • vyzdvihnutie účastníkov 

podujatia (55 osôb) 29.06.2019  18,00 hod. v obci Závod a 

prevoz do Malaciek a Bratislavy

1 

autobus
jednorázovo

Vrátane dopravy na 

miesto plnenia, výborný 

technický stav 

vozidiel,čisté, upratané, 

podmienka klimatizácia

prenájom 

autobusu s 

vodičom,štartovn

é, dopravu na 

miesto 

nástupu,prepravu 

na miesto 

určenia, stojné, 

nástup a 

prepravu nazad

prenájom 

autobusu s 

vodičom na 

trase

1

preprava osôb 

prostredníctvo

m prenájmu 

autobusu so 

šoférom

Vyzdvihnutie účastníkov (22 osôb) v Bratislave-

Slávičie údolie, po ceste vyzdvihnutie (20 osôb) 

v Záhorskej Bystrici  a prevoz na miesto konania 

v obci Závod • státie na mieste 

konania/odchod, príchod na miesto konania • 

Vyzdvihnutie účastníkov (42 osôb) v obci 

Závod a prevoz do Záhorskej Bystrice a 

Bratislavy - Slávičie údolie

Slávičie údolie - 

Záhorská Bystrica - 

Závod • 

státie/odchod, 

príchod • Závod - 

Záhorská Bystrica - 

Slávičie údolie

42

vyzdvihnutie účastníkov (22 osôb) 29.06.2019 o 13,00 hod. v 

Bratislave - Slávičie údolie, po ceste vyzdvihnutie (20 osôb) o 

13,20 hod. v Záhorskej Bystrici a prevoz na miesto konania v 

obci Závod • státie na mieste konania/odchod, príchod na 

miesto konania • vyzdvihnutie účastníkov podujatia (42 

osôb) 29.06.2019 o 18,00 hod. v obci Závod a prevoz do 

Záhorskej Bystricie a Bratislavy - Slávičie údolie

1 

autobus
jednorázovo

Vrátane dopravy na 

miesto plnenia, výborný 

technický stav 

vozidiel,čisté, upratané, 

podmienka klimatizácia

prenájom 

autobusu s 

vodičom,štartovn

é, dopravu na 

miesto 

nástupu,prepravu 

na miesto 

určenia, stojné, 

nástup a 

prepravu nazad

prenájom 

autobusu s 

vodičom na 

trase

1

preprava osôb 

prostredníctvo

m prenájmu 

autobusu so 

šoférom

Vyzdvihnutie účastníkov (45 osôb) pred KD 

Dúbravka, po ceste vyzdvihnutie účastníkov v 

Plaveckom Štvrtku a prevoz na miesto konania v 

obci Závod • státie na mieste konania/odchod, 

príchod na miesto konania • Vyzdvihnutie 

účastníkov (45 osôb) v obci Závod a prevoz do 

Plaveckého Štvrtka a Bratislavy - Dúbravka

BA Dúbravka - 

Plavecký Štvrtok - 

Závod • 

státie/odchod, 

príchod • Závod - 

Plavecký Štvrtok - 

BA Dúbravka

45

vyzdvihnutie účastníkov (45 osôb) 29.06.2019 o 15,00 hod. v 

Bratislave - Dúbravke, po ceste vyzdvihnutie účastníkov v 

Plaveckom Štvrtku a prevoz na miesto konania v obci Závod • 

státie na mieste konania/odchod, príchod na miesto konania 

• vyzdvihnutie účastníkov podujatia (45 osôb) 29.06.2019 o 

18,00 hod. v obci Závod a prevoz do Plaveckého Štvrtka a 

Bratislavy-Dúbravky

1 

autobus
jednorázovo

Vrátane dopravy na 

miesto plnenia, výborný 

technický stav 

vozidiel,čisté, upratané, 

podmienka klimatizácia

prenájom 

autobusu s 

vodičom,štartovn

é, dopravu na 

miesto 

nástupu,prepravu 

na miesto 

určenia, stojné, 

nástup a 

prepravu nazad

prenájom 

autobusu s 

vodičom na 

trase

1

 

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

M.j. Predpokla-

daný počet 

m.j. 

Cena za 1 

m.j. bez 

DPH

Cena 

celkom bez 

DPH za 

počet m.j. 

Názov služby:Autobusová doprava Závodské bezchleba hody 2019 

Cena celkom za celý predmet zákazky  v EUR  bez DPH

podpis osoby oprávnenej 

jednať za uchádzača, 

alebo v jeho mene, 

pečiatka 

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH

Spolu výška 20 % DPH v EUR


