
Príloha č. 2  – Podrobný položkovitý rozpočet  zmluvy 

 

 

 

Názov zákazky 
•  

1. „ Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 

 

 

 

1. termín 

Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
Termín konania: 18 september 2020 
Miesto konania: Banská Bystrica 
Počet účastníkov: max. 25 

Druh služby 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 
Množstvo 

Celková cena bez 

DPH v EUR  
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena 

s DPH v EUR  

Zabezpečenie odborného 
garanta v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½ dňa 200,00 - 200,00 

Zostavenie odborného 
programu v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½ dňa 50,00 - 50,00 

Zabezpečenie  2 
odborných lektorov v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

400,00 400,00 1 školenie/½dňa 400,00 - 400,00 

Zabezpečenie 
moderátora – facilitátora 
v zmysle opisu predmetu 
zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½dňa 200,00 - 200,00 

Organizačné 
zabezpečenie v zmysle 
opisu predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½dňa 50,00 . 
50,00 



Celková cena  v EUR  900,00  900,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 
2. termín 

Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
Termín konania: mesiac október 2020 
Miesto konania: Bratislava 
Počet účastníkov: max. 25 

Druh služby 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 
Množstvo 

Celková cena bez 

DPH v EUR  
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena 

s DPH v EUR  

Zabezpečenie odborného 
garanta v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½ dňa 200,00 - 200,00 

Zostavenie odborného 
programu v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½ dňa 50,00 - 50,00 

Zabezpečenie  2 
odborných lektorov v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

400,00 400,00 1 školenie/½dňa 400,00 - 400,00 

Zabezpečenie 
moderátora – facilitátora 
v zmysle opisu predmetu 
zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½dňa 200,00 - 200,00 

Organizačné 
zabezpečenie v zmysle 
opisu predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½dňa 50,00 - 
50,00 

Celková cena  v EUR  900,00 - 900,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 
3. termín 



Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
Termín konania: mesiac november 2020 
Miesto konania: Košice 
Počet účastníkov: max. 25 

Druh služby 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 
Množstvo 

Celková cena bez 

DPH v EUR  
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena 

s DPH v EUR  

Zabezpečenie odborného 
garanta v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½ dňa 200,00 - 200,00 

Zostavenie odborného 
programu v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½ dňa 50,00 - 50,00 

Zabezpečenie  2 
odborných lektorov v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

400,00 400,00 1 školenie/½dňa 400,00 - 400,00 

Zabezpečenie 
moderátora – facilitátora 
v zmysle opisu predmetu 
zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½dňa 200,00 - 200,00 

Organizačné 
zabezpečenie v zmysle 
opisu predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½dňa 50,00 - 50,00 

Celková cena  v EUR  900,00 - 900,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 

 

4. termín 
Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ 
Termín konania: mesiac november 2020 
Miesto konania: Trenčín 
Počet účastníkov: max. 25 



Druh služby 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 
Množstvo 

Celková cena bez 

DPH v EUR  
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena 

s DPH v EUR  

Zabezpečenie odborného 
garanta v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½ dňa 200,00  200,00 

Zostavenie odborného 
programu v zmysle opisu 
predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½ dňa 50,00  50,00 

Zabezpečenie  2 
odborných lektorov v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

400,00 400,00 1 školenie/½dňa 400,00  400,00 

Zabezpečenie 
moderátora – facilitátora 
v zmysle opisu predmetu 
zákazky 

200,00 200,00 1 školenie/½dňa 200,00  200,00 

Organizačné 
zabezpečenie v zmysle 
opisu predmetu zákazky 

50,00 50,00 1 školenie/½dňa 50,00  50,00 

Celková cena  v EUR  900,00  900,00 

 (ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 

 

Celková cena EUR za celý predmet zákazky 
(1. termín, 2. termín, 3. termín, 4. termín)   

  

Cena bez DPH    v 

EUR  
 Výška DPH    

v EUR 
Cena s DPH v EUR 

3600,00 - 3600,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 

  
Názov zákazky 

•  



2. „Vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov 4 workshopov a účastníkov študijnej  cesty „Ako pripravovať a realizovať strategické plány 

udržateľnej mestskej“ 

 

Návrh na plnenie kritéria  

 

Druh služby Predpokladaný počet ks  
Cena bez DPH v EUR za 

položku (predpokladaný 

počet) 

Výška DPH v 

EUR 

Cena s DPH za 

položku v EUR 

(predpokladaný 

počet) 

Vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov 4 
workshopov a účastníkov študijnej cesty „Ako 
pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej 
mestskej mobility - vrátane jej dodania  v 1 ks na USB 
kľúči 

1 1 650,00 - 

 
 

1 650,00 

 

Celková cena  v EUR 1 650,00  1 650,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 
 
 

Názov zákazky 
•  

3. „Odborné zabezpečenie 2-dňovej študijnej cesty za príkladmi dobrej praxe Viedeň,  Rakúsko“ 

 

Návrh na plnenie kritéria  

 

Druh služby 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH 
Jednotková cena v 

EUR s DPH 
Množstvo 

Celková cena bez DPH 

v EUR  
Výška DPH v 

EUR 
Celková cena s DPH 

v EUR  

Zabezpečenie odborného 
slovenského sprievodcu v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

600,00 600,00 1 študijná cesta (2 dni) 600,00 - 600,00 



Zabezpečenie miestneho 
rakúskeho experta v 
zmysle opisu predmetu 
zákazky 

300,00 300,00 
1 študijná cesta (1 deň 
od 9.00. hod do 12.00 
hod.) 

300,00 - 300,00 

Zabezpečenie tlmočníka 
v zmysle opisu predmetu 
zákazky 

300,00 300,00 1 študijná cesta (2 dni)  300,00 - 300,00 

Organizačné 
zabezpečenie v zmysle 
opisu predpisu zákazky 

50,00 50,00 1 šudijná cesta (2 dni) 50,00 - 
 

50,000 

Celková cena  v EUR 1 250,00  1 250,00 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková cena EUR spolu za 3. predmety zákazky 

  

Celková cena bez DPH  v EUR   Výška DPH v EUR Celková cena s DPH v EUR 

6 500,00 - 6 500,00  

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 



V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedenú skutočnosť uvedie na tomto mieste: Nie sme plátcom DPH 

 
Jednotlivé položky predmetu zákazky v v Návrhu na plnenie kritéria spĺňajú všetky požiadavky obstarávateľa uvedené v Opise predmetu zákazky 
 
 

 Miesto:                      Štatutárny orgán (konateľ): Andrea Štulajterová 

               

   Dátum:  

                    

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

                       pečiatka a podpis oprávnenej 
                                                     osoby konať  


