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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-2367/2013 pplk .Ing. Karol Chvála 05.decembra 2013 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 

 
(Podľa ustanovenia § 9 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 – Zmluva 
o dielo, o opravách snežných skútrov 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Predmetom zmluvy o dielo sú:  
1. Opravy snežných skútrov 
2. Výjazd k oprave na miesto poruchy 

 

 
Nh 
km 

 
1 
1 

––––––––- –––––––––– 

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19. 840 €. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
09.12. 2013 do 13.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza čovi). 
 
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 
 
 
 

mailto:riaditelstvo@hzs.sk
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6. Jazyk ponuky 
 
   Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok ú časti 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 za normohodinu opravy a najnižšia cena za kilometer, pri výjazde k mieste opravy.  
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Zmluva o dielo na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Čerpanie na základe čiastkových 
objednávok verejného obstarávateľa. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke . 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-2373/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 05.decembra 2013 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 

 
(Podľa ustanovenia § 9 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 
Pomôcky pre služobných psov HZS 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Ochranný odev pracovný ( výcviková vesta)-  
pohodlná, funkčná,, na prednej a zadnej 
strane oteru vzdorný sieťkovaný materiál,  
ľahko čistitelný od psích chlpov. V predu 2 
veľké vrecká a 1 zadné veľké vrecko na 
odmeny a výcvikové potreby . Dva náprsné 
vrecká kryté . 

ks 19   

Postroj na označenie   psa- materiál: nylón , 
farba neónová-oranžová,reflexné prvky, 
zvarené kovania , úchopová rúčka, 
nastavitelné nylónové popruhy, suchý zips, 
vyšité logo HZS kynológia. 
 

ks 29   

Vodidlo  silónové dlhé  - materiál : dutinkový 
nylón , pevný, mäkký, d ĺžka  2 m, hrúbka  25 
mm, mosadzná otočná  karabína znášajúca 
mraz. 

ks 29   

Podložka pod psa – materiál: podšívkový 
nylon, sendvičová textília      ( nylón/pur), 
termoizolačná vložka, skladateľná 
 

ks 29   

Vodidlo  silónové krátke  - materiál : 
dutinkový nylón , pevný, mäkký,      d ĺžka 
1,3 m, hrúbka  25 mm, mosadzná oto čná  
karabína znášajúca mraz. 

ks 29   

mailto:riaditelstvo@hzs.sk
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Pešek aportovací- pevná nylonová látka bez 
bočných švov, nepremokavý, plávajúci na 
vode 

ks 29   

Aport gumený- 6,5cm priemer loptičky, 
šnurka odolná proti vytiahnutiu, tvrdá guma 
bez zápachu, farebne stála                                      

ks 29   

    DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 5. 140 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
09.12. 2013 do 13.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza čovi). 
 
 
 
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 ú časti 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 požiadaviek.  
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.Čerpanie na základe čiastkových 
objednávok verejného obstarávateľa. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke . 

mailto:chvala@hzs.sk
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-2362/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 05.decembra 2013 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 

 
(Podľa ustanovenia § 9 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 – Poistná 
zmluva 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Predmetom poistnej zmluvy je:  poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu 
a poistenie prevádzkovateľa 
zdravotníckeho zariadenia. 

Časť č. 1 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
Poistenie sa bude vzťahovať na 
zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú inému ("tretej  osobe"):  

- činnosťou alebo v súvislosti s 
činnosťou, vykonávanou na základe 
zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej 
záchrannej službe a to vykonávanie 
záchrannej činnosti v horskej oblasti 
– vyhľadávanie a vyslobodzovanie 
osoby v tiesni, poskytovanie prevej 
pomoci osobe v tiesni a jej preprave 
k najbližšiemu dopravnému 
prostriedku zdravotníckeho 
zariadenia, prípadne do 
zdravotníckeho zariadenia  

 
Poistná suma: 750.000,00 Eur na jednu 
a všetky poistné udalosti 
Územná platnosť: Slovenská republika 
Spoluúčasť: do 165 Eur 
 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 
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Osobitné dojednania: 
1. Osobitne sa dojednáva, že sa 
poistenie podľa tejto poistnej zmluvy 
vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za 
škodu spôsobenú v súvislosti so skladovaním 
a manipuláciou s výbušnými a horľavými 
látkami (pentrit, pentaerythrit, hexogén, 
dusičnan draselný, oxid siričitý, kyselina 
dusičná) pri výkone predmetu činnosti 
poisteného.   
 
Poistenie prevádzkovateľa zdravotníckeho 
zariadenia 
Poistenie sa bude vzťahovať na 
zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) vzniknutú inému chybou pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 
súvislosti s výkonom záchrannej činnosti, 
transportu a neodkladnej dopravy pri 
záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou 
záchrannou zdravotnou službou, ktorú 
poistený vykonáva v zmysle zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. 
 
b) spôsobenú inému (tretej osobe) 
činnosťou alebo v súvislosti s činnosťou 
ktorú poistený vykonáva v zmysle zákona č. 
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe., 
k poistený za škodu zodpovedá v zmysle 
príslušných právnych predpisov. 
 
Kategória lekárskej profesie: anesteziológ 
Počet lekárov: 1 
Počet stredoškolsky a vysokoškolsky 
vzdelaných zdravotníkov: 62 
Počet členov pomocného zdravotníckeho 
personálu: 73 
Poistná suma: 700.000,00 Eur na jednu 
a všetky poistné udalosti 
Spoluúčasť: 10%, min. 30,00 EUR, max. 
330,00 EUR 
 
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: 
Slovenská republika 

 
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 14. 040 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
09.12. 2013 do 13.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza čovi). 
 
 



 

 
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 ú časti 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 požiadaviek.  
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Poistná zmluva na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.  
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2013. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke . 
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