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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-1666/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 02.október 2013 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka 

- zaslanie 

  (Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 

         1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

              Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

              Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

              IČO: 37879693                                                                            

              Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála 

              Telefón: 052 78 777 24 

              E –mail: chvala hzs.sk 

 

2. Predmet zákazky 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – Transportné 

prostriedky 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

 

Transportný prostriedok musí mať a 

umožniť: 

•        transport po teréne vrátane možnosti 

ťahania po veľkých balvanoch, spúštanie na 

lane v horolezeckom teréne, transport po 

lesných cestách a chodníkoch, 

v horizontálnej polohe transportného 

prostriedku použite aj veľkého vákuového 

matraca tak, aby bola zachovaná dĺžka 200 

cm, šírka v ramenách 53 cm, v bokoch 50 cm 

a v oblasti členkov 38 cm, plocha pre 

pacienta je z hliníkových sendvičových 

platní, ktoré tlmia transportné nárazy, štyri 

samostatné fixovacie popruhy držia pacienta 

na svojej pozícii 

•        minimálna váha celého transportného 

prostriedku s kotúčovou brzdou  a 

nafukovacím kolesom vyplneným špicami je 

24 kg  , nosnosť je 200 kg, 

       

kus 1   

Motorový transportný prostriedok 

s integrovaným navijákom pre statické lano 

rôznych priemerov a statické lano typu 

Dyneema: 

• Umožňuje použitie uvedených 

typov lán aj pre vyťahovanie ako aj 

spust postihnutého a záchranára, 

•   Pri spuste alebo pri vyťahovaní 

kus 2   



 

naviják umožní samostatné držanie 

lana v brzde, ktorá je samostatným 

nezávislým, funkčným prvkom 

navijáku , 

• Rýchlosť vyťahovania možno 

plynule regulovať v rozsahu 0-36 

m/min, naviják umožňuje 

vyťahovanie a spúštanie do max. 

hmotnosti 600kg, 

•   Naviják je upevnený na kovovej 

platni, ktorá má 12 pevnostných 

bodov pomocou, ktorých je možné 

naviják ukotviť vo vertikálnom aj 

horizontálnom smere, 

• Zariadenie - naviják je poháňaný 

dvojtaktným benzínovým motorom, 

výkonu 3,2 kw pri 9000 ot/min, 

objem motora 66,7 cm3, váha 

zariadenia - navijáku 21kg, 

rozmery zariadenia – navijáku 

dĺžka 68cm, šírka 34 cm, výška 40 

cm 

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .990 €. 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
04.10. 2013 do 11.00 hod 

 

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 

 

5. Miesto na predkladanie ponúk 
 

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála 

Telefón: 052 78 777 24 

E –mail: chvala hzs.sk 

 

 

6. Jazyk ponuky 
 

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 

jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 

v štátnom jazyku. 

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek na celý predmet zákazky. 

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva. 

 



 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. Termín dodania do 15.11. 2013 

 

10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. 

Predloženie certifikátu výrobcu - krajiny oboch transportných prostriedkov, že transportné prostriedky sú určené 

na záchranu osôb. (Tento certifikát predložiť v pôvodnom jazyku). 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 

 HZS-1674/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 02. októbra 2013 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka 

- zaslanie 

  (Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 

         1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

              Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

              Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

              IČO: 37879693                                                                            

              Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála 

              Telefón: 052 78 777 24 

              E –mail: chvala hzs.sk 

 

2. Predmet zákazky 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – nohavice 

zimné 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

 

Nohavice čiernej farby,materiál polartec 

power   schield softschel – vetruodolný, 

vodeodolný a zároveň priedyšný, 

zipsovateľné zateplené vrecká vrátane 

vnútorného vrecka, nastaviteľné traky na 

suchý zips, zosilnená vnútorná strana 

v oblasti členku, anatomický tvarovaná 

nohavica v oblasti kolien s nepremokavou 

vrstvou,   spodná časť nohavice rozšírená na 

lyžiarsku obuv s vnútornou elastickou 

gamašou. 

kus 106   

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 17 770 €. 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
04.05. 2013 do 11.00 hod 



 

 

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 

 

5. Miesto na predkladanie ponúk 
 

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála 

Telefón: 052 78 777 24 

E –mail: chvala hzs.sk 

 

 

6. Jazyk ponuky 
 

   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 

jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 

v štátnom jazyku. 

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek na celý predmet zákazky. 

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva. 

 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. Termín dodania do 15.10. 2013 

 

10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. 

 


