
Telefón Fax   I O e-mail internet

052/7877711 052/7877735 37879693 riaditelstvo@hzs.sk www.hzs.sk

Horská záchranná slu�ba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Vá� list  íslo/zo d#a Na�e  íslo Vybavuje/( Vysoké Tatry
HZS-2408/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 09.decembra 2013

Vec
Výzva na predlo�enie 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 neskor�ích predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávate%a

     Názov organizácie: Horská záchranná slu�ba 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, Slu�ba, Práca
- Svietidla ru né pre pohotovostný sklad

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Vysokokvalitná pevná kon�trukcia pre pou�itie na 
vyh%adávacie práce a záchranné akcie.
LED Cree XM-L T6 �ivotnos& min 49 000 hod, 
�tyriúrovne svetelného výkonu ( 5 000 lumenov,
1 200 lumenov, 150 lumenov, zábleskový re�im)
Napájanie z batérie( Li � polymér) umiestnenej
v samostatnom púzdre,
Indika né diódy zobrazujú stav nabitia 
akumulátora,
Odolnostný �tandard IPX-6, d'�ka 27,3cm, priemer
hlavy 10 cm, priemer tela 4,9 cm, váha svietidla 
1065 g, váha batérie 485 gramov, Tvrdená ultra 
 istá �o�ovka s antireflexným po&ahom.

ks 1

Cena spolu bez DPH v � 

DPH 20%

Cena spolu s DPH v �

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur � 19 980 �

4. Lehota na predkladanie ponúk
12.12. 2013 do 08.30 hod

(Ponuka predlo�ená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza $ovi).



5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná slu�ba 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 &al�ie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v �tátnom

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

Slovenskej republiky musia by' predlo�ené v pôvodnom jazyku a sú$asne musia by' prelo�ené do �tátneho

jazyka okrem dokladov predlo�ených v $eskom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad

v �tátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najni��ia cena sú$tu jednotlivých polo�iek pri splnení technických po�iadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na dobu 36 mesiacov od nadobudnutia ú $innosti kúpnej zmluvy.  erpanie na základe $iastkových

objednávok verejného obstarávate#a.

9. Miesto a termín poskytnutia slu�by, 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 v�etkých údajov uvedených v ponuke.

Cenová ponuka bude obsahova' ceny bez DPH za jednotlivé polo�ky. Sú$et jednotlivých polo�iek bez DPH

bude tvori' cenu predkladanej cenovej ponuky.



Telefón Fax   I O e-mail internet

052/7877711 052/7877735 37879693 riaditelstvo@hzs.sk www.hzs.sk

Horská záchranná slu�ba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Vá� list  íslo/zo d#a Na�e  íslo Vybavuje/( Vysoké Tatry
HZS-2398/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 09.decembra 2013

Vec
Výzva na predlo�enie 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 neskor�ích predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávate%a

     Názov organizácie: Horská záchranná slu�ba 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, Slu�ba, Práca � Rukavice do 
ve%mi chladných podmienok

Technická
jednotka

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Vrchný materiál je neprefúkavý
a priedy�ný Pertex Quantum. Dla# je 
vystu�ená ko�ou. Zateplenie dutým
vlákonom kombinovaným s husacím
perím 90/10, 600 CUIN. Mo�nos&
stiahnutia na úrovni zápästia a na konci.
Spojitelné umelohmotnou sponou. Váha 
290 gr. K rukaviciam je dodaný aj 
oderuvzdorný, vetruodolný návlek na 
ka�dú rukavicu.

kus 106 ��������- ����������

��������������� ���������� ������� ����������
���������� ������� ��������� DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur � 17. 450 �.

4. Lehota na predkladanie ponúk
12.12. 2013 do 13.00 hod

(Ponuka predlo�ená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza $ovi).



5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná slu�ba 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 &al�ie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v �tátnom

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

Slovenskej republiky musia by' predlo�ené v pôvodnom jazyku a sú$asne musia by' prelo�ené do �tátneho

jazyka okrem dokladov predlo�ených v $eskom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad

v �tátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najni��ia cena pri splnení po�iadaviek.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na dobu 24 mesiacov odo d(a nadobudnutia ú$innosti.  erpanie na základe $iastkových

objednávok verejného obstarávate#a.

9. Miesto a termín poskytnutia slu�by, 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 v�etkých údajov uvedených v ponuke .
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Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-2404/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 09.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 
Pomôcky osobného zabezpe�enia 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Horolezecké stúpacie železá 14 hrotové, možnos� 

asymetrickeého a symetrického nastavenia predných 

hrotov,  váha 1 pár: 900g – 1050g 

pár 1   

Univerzálne stúpacie oce�ové železá s 12 hrotové 

ur�ené pre bezproblémovú chôdzu na z�adovatenom 

teréne. �ahké, stabilné a bezpe�né upevnenie k 

topánke je zabezpe�ené pomocou pružného gumového 

upevnenia. Zaistenie je suchým zipsom 

v priehlavkovej oblasti. Sú�as�ou je aj skladovací 

obal. Ve�kos� M,L,XL 

 

pár 1   

Dvojitá asymetrická slu�ka C 44 ks 1   

Postroj speleologický s dvojitým pásom C16 ks 1   

 

Pravý ergonomický lanový blokant  pre priemer lana 8 

– 13 mm, váha 1 ks: 175 – 195 g 

 

ks 1   

Samoblokovacia zla�ovacia brzda pre priemer lana 9 

– 12 mm, váha 1 ks: 245 – 326 g 

ks 1   

Kompaktná kladka s pevnými bo�nicami pre priemer 

lana 13 mm a menej, váha 1 ks: 85 – 90 g 

ks 1   

Kompaktná kladka s integrovaným blokantom pre 

priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 145 – 165 g 

ks 1   

Prsný úväz kaskyniarsky MACO 25 ks 1   

Speleologická prilba s tromi zdrojmi svetla – váha 1 

ks: 600 – 725 g 

ks 1   



 

Záložný blokant  pre priemer lana 8 – 11 mm, váha 1 

ks: 150 – 190 g 

ks 1   

Nožný blokant �avý pre priemer lana 8 – 13 mm, váha 

1 ks: 100 – 120 g 

ks 1   

Hrudný lanový blokant pre priemer lana 8 – 13 mm, 

váha 1 ks: 100 – 130 g 

ks 1   

Kompaktný núdzový blokant pre priemer lana 8 – 11 

mm, váha 1 ks: 30 – 39 g 

ks 1   

Kotviaca doska, otvory o priemere min. 19 mm, váha 

1 ks: 280 – 350 g 

ks 1   

Kotviaca doska, otvory o priemere min. 19 mm, váha 

1 ks: 190 – 210 g 

ks 1   

Oce�ová karabína so závitovou poistkou zámku do 32 

mm, váha 1 ks: 250 – 290 g 

ks 1   

Kompaktná kladka s integrovaným blokantom, 

zapúzdrené guli�kové ložisko, pre priemer lana 8 – 13 

mm, váha 1 ks: 250 – 265 g 

ks 1   

Oválna karabína so šroubovacím zámkom na použitie 

s kladkami, váha 1 ks: 70 – 75 g 

ks 1   

Oválna maticová spojka so závitovou poistkou 16 

mm, váha 1 ks: 55 – 60 g 

ks 1   

Kladka s oto�nými bo�nicami, zapúzdrené guli�kové 

ložisko pre priemer lana13 mm a menej, váha 1 ks: 

155 – 185 g 

ks 1   

Dvojitá prusíkova kladka, zapúzdrené guli�kové 

ložisko pre priemer lana11 mm a menej, váha 1 ks: 

120 – 135 g 

ks 1   

Popruhový tlmi� pádu, d�žka 0,2 m, celková d�žka 1,6 

m, PF 2,  váha 1 ks: 130 – 154 g 

ks 1   

Karabina HMS váha 1 ks: 85 – 90 g        

 

ks 1   

Karabina HMS Jumbo ks 1   

Slu�ka šitá plochá 60 cm ks 1   

Slu�ka šitá plochá 120 cm ks 1   

Samozávrtný expanzný priemeru 12 mm, pre šrauby 

8mm so závitom s plaketkou.  

ks 1   

Násad pre zavrtávanie samozávrtných expanzných 

nitov –P08 

ks 1   

Stavebné kotvy  s krytom po celej d�žke 12x100 mm 

vrátane plakety 

ks 1   

Zais�ovacia pomôcka expres karabínový zložený 

z s dvoch karabín z ktorých má jedna plný zámok 

a druhá drôtený. Karabíny sú navzájom spojené expres 

slu�kou. Nosnos� karabín v uzatvorenom stave je 25 

KN 

ks 1   

Slu�ka plochá vo�ná m 1   

zliatina hliníka matná povrchová úprava - elox, rú�ka 

v tvare T. D�žka celková, d�žka rukoväte: 88cm, 

47cm. Rozmer �epele: 33 x 24 x 5 cm. Váha: 790g. 

Vlastnosti: lopata musí by� teleskopická, skladacia. 

Musí umož�ova� použitie �astí pri zostavovaní 

improvizovaného zvozného prostriedku - sedacia �as�. 

Musí umož�ova� prepolohovanie �epele na motyku, 

90°.  Spodná hrana �epele s vykrojením pre lepší 

prienik do tvrdého snehu.  

ks 1   



 

 

Vak na prepravu materiálu    Objem: 48 lit. Rozmery: 

dno 20 x 36 cm, výška 79 cm 

- nastavite�né popruhy 

- držadlo na dne aj na boku 

- kovový závesný krúžok 

- chránená dolná hrana 

- vystužený plecný popruh 

- váha 1130 g 

ks 1   

Cena spolu bez DPH v €     

    DPH 20% 

Cena spolu s DPH v €     

 
 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 980 € 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.12. 2013 do 08.30 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  sú�tu jednotlivých položiek pri splnení technických požiadaviek materiálu.  

 

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 



 

Kúpna zmluva na dobu 36 mesiacov od nadobudnutia ú�innosti kúpnej zmluvy. �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. 

Cenová ponuka bude obsahova� ceny bez DPH za jednotlivé položky. Sú�et jednotlivých položiek bez DPH 

bude tvori� cenu predkladanej cenovej ponuky. 



 

 

Telefón   Fax   I�O  e-mail   internet 

052/7877711  052/7877735  37879693 riaditelstvo@hzs.sk www.hzs.sk 

Horská záchranná služba 

Horný Smokovec 52 

062 01 Vysoké Tatry 

 

        
  

 

 
                                                                                       

 

Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-2394/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 09.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 – Okuliare 
horolezecké 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Rám okuliarov je extrémne �ahký, odolný 

s hypoalergénneho SPX materiálu �iernej 

farby. Nastavite�ný nosník pre rôzne šírky 

nosa. Nastavenie troch výškových polôch 

bo�ných straníc pre dokonalé 

prispôsobenie sklonu skiel a rámu. Bo�nice 
sú odnímate�né nahradite�né gumeným 

pásom obopínajúcim hlavu. Sklá obsahujú 

filter kategórie 3, LST technológia pre 

vyvažovanie prechodov medzi svetlom 

a tie�om. Antifogová úprava zais�ujúca 
jasné videnie terénnych nerovností. 

kus 106 ––––––––- –––––––––– 

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19. 940 €. 
 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.12. 2013 do 08.00 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 požiadaviek.  

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 24 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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Horská záchranná služba 

Horný Smokovec 52 

062 01 Vysoké Tatry 

 

        
  

 

 
                                                                                       

 

Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-2413/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 09.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 – Nohavice 
pre príslušníkov a dobrovo�ných �lenov 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Nohavice farba sivo�ierna, vystužená 

sedecia �as� a kolená kevlarom, bo�né 

zipsovacie vrecká, pútka na opasok, 

spodná �as� každej nohavice obsahuje zips 

o d�žke 20 cm. Sú�as�ou �avej nohavice je 

ozna�enie HZS. Materiál je z plne 
elastickej tkaniny na báze polyamidu 

s ve�kou odolnos�ou proti oderu, materiál 

má rychloschnúcu úpravu schoeller. 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19. 940 €. 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.12. 2013 do 08.00 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 požiadaviek.  

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu ur�itú  do 31.12.  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. 


