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Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-2349/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 04.decembra 2013 

 

 
Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 

 

(Pod�a ustanovenia § 9 zákona �. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 

         1. Identifikácia verejného obstarávate�a 

              Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

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

              I�O: 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 – pracovné 
topánky outodorové pre príslušníkov 

Technická 
jednotka 

Po�et t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Materiál je vodeodolný celokožený zvršok 
robí obuv odolnejšou. Podrážka je Vibram 
Moraine, pätou a špi�kou chránenou 
okopovou lištou je topánka predur�ená 
pre použitie v náro�ných vysokohorských 
a horských podmienkach. Šnurovanie je až 
od špi�ky �o je základ pre širokú škálu 
použitia. Vodeodolný semiš 1,8mm, 
podšívka Cocona. Hmotnos�  490g pri 
ve�kosti �. 42  polpár. Topánka má 
antibakteriálnu úpravu, ktorá znižuje 
zápach. 

pár 106 ––––––––- –––––––––– 

Palice skialpinistické teleskopické – 
vybavené gripom – predlženou rukovä�ou 
pre lepší konfort šliapania v strmom 
svahu. Uzamykací systém Flick –lock 
umož�uje rýchle nastavenie požadovanej 
d�žky palice. D�žka gripu vrátane rú�ky je 
36cm, Priemer palice 19mm, d�žka palice  
100 cm – 145 cm, priemer krúžku 10cm aj 
pre hlboký sneh. 

pár 106   

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 

 

 



 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 18. 840 €. 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
06.12. 2013 do 13.00 hod 

 

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza�ovi). 

 

 
 
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 �alšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok ú�asti uchádza�ov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia by� predložené v pôvodnom jazyku a sú�asne musia by� preložené do štátneho 

jazyka okrem dokladov predložených v �eskom 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 materiálu.  

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 12 mesiacov odo d�a nadobudnutia ú�innosti. �erpanie na základe �iastkových 

objednávok verejného obstarávate�a. 

 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskuto�nenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. 

 

 
10. Dopl�ujúce doklady a informácie 
 �estné prehlásenie uchádza�a o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. 
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Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-2342/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 04.decembra 2013 

 

 
Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 
   

(Pod�a ustanovenia § 9 zákona �. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 

         1. Identifikácia verejného obstarávate�a 

              Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

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

              I�O: 37879693                                                                            

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

              Telefón: 052 78 777 24 

              E –mail: chvala@ hzs 

2. Predmet zákazky 
 

Druh: Tovar, Služba, Práca – Materiál 

zdravotný IKAR 

Technická 

jednotka 

Po�et t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

IKAR Medicínsky batoh s odnímate�ným 

karbónovým ABS systémom 

kus 9 ––––––––- –––––––––– 

IKAR Ampulárium MF 52 VKS kus 9   

IKAR Glukomer one touch select mini kus 9   

IKAR Tlakomer reister  R1 shock kus 9   

IKAR Pulzný oximeter H 10 kus 9   

IKAR Ambu vak samorozpínací kus 9   

IKAR ohrieva� infúzií infu- WARM PAX kus 9   

IKAR fixátor SAM splint kus 9   

IKAR Ferno CPR mask kus 9   

IKAR intraoseálny vstup - sada sada 9   

IKAR Laryngoskop s xenónovým svetlom kus 4   

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 

 

 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 18 . 950 €. 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
06.12. 2013 do 10.30 hod 

 

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza�ovi). 

 

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 �alšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok ú�asti uchádza�ov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia by� predložené v pôvodnom jazyku a sú�asne musia by� preložené do štátneho 

jazyka okrem dokladov predložených v �eskom 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.  

 

 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia ú�innosti zmluvy. �erpanie zmluvy bude na základe 

�iastkových objednávok verejného obstarávate�a. 

 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskuto�nenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. 

 

 
10. Dopl�ujúce doklady a informácie 
 �estné prehlásenie uchádza�a o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


