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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-2150/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 11.novembra 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 – Bunda pre 
príslušníkov a dobrovoľných záchranárov 
HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Bunda je z  materiálu, ktorý je z vetruodolný 
fleecový a súčasne priedyšný 
a paropriepustný. Membrána je navrhnutá pre 
široké outdorové použitie s mikrofleecovým 
materiálom a antipilingovou úpravou.  
Hlavný obojstranný zips je v dolnej časti 
spevnený (napr. patentom). Zipsy na 
vreckách. Sťahovacie pásky na rukávoch. 
Minimálne dve vonkajšie uzatvárateľné 
vrecká. Sťahovací tunel v spodnej časti. 
Ventilačné otvory v podpazuší. Označenie 
bude prevedené nasledovne: na ľavej strane 
znak HZS a na pravej strane hodnostné 
označenie. Pri aplikácii znaku HZS 
a hodnostného označenia musí byť použitá tá 
istá technológia ako pri výrobe ostatných 
švov. Materiál spĺňa normu Oeko Tex 100. 
Farebná kombinácia je oranžovo sivá. 
 

pár 1 ––––––––- –––––––––– 

     
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
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3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .990 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
14.11. 2013 do 09.00 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 technických požiadaviek materiálu a farby. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva 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-2146/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 11.november 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 – 
Termoprádlo pre príslušníkov 
a dobrovoľných záchranárov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Outodorové stredne vysoké ponožky, 
nižšej gramáže vhodné aj pre letné 
obdobie. Zloženie materiálu je minimálne 
75% vlny merino s prímesou elastanu pre 
zvýšenú elasticitu a pružnosť.  

pár 1 ––––––––- –––––––––– 

Termoprádlo vrchné, pánsky rolák do 
chladných podmienok, raglanový rukáv 
s otvorom na prst,100% merino vlna 
gramáže 210 - 250. Krátky zips, farba 
čierna. 

kus 1   

Nohavice spodné spodky dlhé – elastický 
gumený pás, 100% merino vlna, 
protizápachový efekt. Gramáž 260g/m. 
Určené do chladných podmienok, farba 
čierna. 

kus 1   

     
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .890 €. 
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4. Lehota na predkladanie ponúk 
14.11. 2013 do 09.00 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 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 materiálu a farby. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva 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.  
                                                                                       

mailto:chvala@hzs.sk
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-2154/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 11.novembra 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 – Skoby pre 
príslušníkov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Skoba pre hladké a rozširujúce špáry 
v žule a tvrdej skale. Drží v špáre na trenie 
a tlak, nedeformuje sa . Materiál oceľ CR-
MO. Dĺžka 7 cm. 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 

Skoba pre hladké a rozširujúce špáry 
v žule a tvrdej skale. Drží v špáre na trenie 
a tlak, nedeformuje sa . Materiál oceľ CR-
MO. Dĺžka 11 cm. 

kus 1   

Skoba do vodorovných špár, hrúbka 5mm, 
materiál CR-MO kalená oceľ. Farba 
čierna. Dĺžka 5cm, váha 94 g. 

kus 1   

Skoba do vodorovných špár, hrúbka 5mm, 
materiál CR-MO kalená oceľ. Farba 
čierna. Dĺžka 9cm, váha 112 g. 

kus 1   

Skoba univerzálna z nekalenej ocele 
striebornej farby do rozširujúcich sa špár 
vo vápenci a žule. Mäkký materiál sa 
prispôsobí tvaru špáry. Farba strieborná. 
Telo skoby je umiestnené priečne na oko 
skoby. Dĺžka 15 cm. 

kus 1   

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
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3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .000 €. 
 
 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
14.11. 2013 do 09.00 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 technických požiadaviek materiálu a farby. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 36 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-2128/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 11.novembra 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 – Ochrana 
hlavy - buff  pre príslušníkov 
a dobrovoľných záchranárov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Prostriedok na ochranu hlavy 
s možnosťou vytvorenia čiapky, čelenky- 
kombinácie farieb – modrá, biela, červená 
s podtlačou logo HZS a nápisom HZS. 
Materiál WIND 100% polyester. 

pár 1 ––––––––- –––––––––– 

     
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 4. 390 €. 
 
 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
14.11. 2013 do 09.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza čovi). 
 
 
 
 
 

mailto:riaditelstvo@hzs.sk
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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 technických požiadaviek materiálu a farby. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva 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 . 

mailto:chvala@hzs.sk
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