
 

 
Telefón   Fax   IČO  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 číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-1364/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 13.august 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 – 
Záchranárske nosidlá 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

 
Záchranné nosidlá musia mať a umožniť: 
 
•        vhodné pre peší transport dvoma 
záchranármi – možnosť založenia nosidiel na 
plecia záchranárov, konštrukcia nosidiel je 
kovová,  rozložiteľná do transportného vaku 
pričom po zložení nosidlá majú rozmer 
60x40x25 cm, váha nosidiel je 13 kg, 
•        nosidlá musia mať pevnostné body 
pomocou ktorých je možné vykona ť spust 
alebo podves, pevnostný bod na uchytenie 
transportného kolieska o priemere 40 cm 
a váhe 5kg, 
•        možnosť upnutia hliníkovej chrbticovej 
ochrany na spodnej časti nosidiel, ktorá je 
z dvoch nezávislých platní o rozmeroch 
87x38 cm a 84 x 38 cm, váha obidvoch platní 
je 3,6 kg 
•        nosnosť nosidiel je 180 kg, 
• Predmetom zákazky je dodanie 3ks 

nosidiel, 6 ks chrbticovej ochrany, 3 ks 
transportného kolieska, 6ks 
transportných držadiel používaných pri 
transporte s kolieskom. 

       

kus 3   

Záchranárske transportné nosidlá vytvorené 
spojením dvoch chrbtových nosičov. Tieto 
nosidlá je možné použiť ako klasické 

kus 3   
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sanitárne transportné nosidlá alebo aj ako 
nosidlá do kolmých stien a pod vrtuľník. 
Súčasťou nosidiel sú popruhy umožňujúce 
kotvenie nosidiel do lana pre použitie pod 
vrtuľník alebo v kolmých stenách. Nosidlá 
majú dva prídavné rámy pre pred ĺženie 
nosidiel a bezpečný úchop. Hmotnosť je do 
3,7 kg na jednu chrbtovú časť. Rozmery 
jednej chrtovej časti DxVxŠ 
1040x120x440mm. Tepelná stálosť materiálu 
-50 až + 100 st.C, Nosnosť je 140 kg, 
súčasťou nosidiel je kolieskové 
príslušenstvom s jedným kolieskom a sadou 
vodiaci držadiel. 
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .990 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
16.8. 2013 do 11.00 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 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 30.09. 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-1365/2013 Pplk .Ing. Karol Chvála 13.august 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 – Krmivo pre 
služobné psy 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

 
Dospelé psy - bielkoviny min 24%/kg 

- tuky min. 10%/kg 

- vláknina max 5%/kg 

- popoloviny min 5%/kg   

- doplnkové látky 

v potrebnom zložení     

          

 

kg 1   

Mladé psy ( do jedného roku ich veku) 

                    -     bielkoviny min 30%/kg 

- tuky min. 15%/kg 

- vláknina max 3%/kg 

- popoloviny min 6%/kg                

 

kg 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 
16.8. 2013 do 11.00 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.  
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na obdobie 12 mesiacov odo d ňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Plnenie kúpnej zmluvy 
bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávate ľa. 
 
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. 

 
 
 



 

 
Telefón   Fax   IČO  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 číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 

 HZS - 1365 / 2013 Pplk. Ing. Karol Chvála 13.august 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 
2. Predmet zákazky 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – projektová dokumentácia Technická 

jednotka 
Počet t.j. Cena za t.j. 

bez DPH v € 
Cena spolu bez 
DPH v € 

Názov stavby :   Záchranná stanica Martinské Hole 
  Miesto stavby :  Martinské Hole, k.ú. Martin 
a, adresa   :        Martinské Hole 
    súp.č.    :  nevydané        
  b, LV č.  :       4580 
parc. číslo  :       7171/102 
                          7186/1 
                   
   c,  katastrálne územie :   Martin 
               d, okres                       :   Martin 
               e,  kraj                         :   Žilinský 
 
    2.   DRUH STAVBY A JEJ PODROBNÝ OPIS : 
       
    Druh stavby :     717 001 – jednoduchá stavba  
               
    Opis stavby :      Záchranná stanica bude 2 + 1 podlažný objekt 
čiastočne podpivničený, 
                                napojený prípojkami na rozvody elektrickej energie, 
vody a kanalizácie 
                               s prístupom po lesnej komunikácii.  1.Podzemné 
podlažie bude pozostávať z 
                               garáže ( 2 státia ), skladu a schodišťa na 1.nadzemné 
podlažie.   
                               Na 1.Nadzemnom podlaží bude dispe čing 
s kuchynkou a krbom, ošetrovňa,  
                               pohotovostný sklad, WC, chodba so schodiskom 
a zádverím.  
                             . V podkroví bude inšpek čná izba, šatňa, sušiareň 
a kúpelňa s WC. 
                               Vykurovanie bude elektrické. 
                                                                                                     

3.  POČET, PLOCHA A ÚČEL POŽADOVANÝCH MIESTNOSTÍ 
,POČET OBJEKTOV,   
    PLOCHA CELÉHO AREÁLU : 

      
         Účel  : Záchranná stanica  pre výkon horskej záchrannej služby 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 
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v lokalite Martinské Hole.  
 
                            
           Počet objektov :  SO 01 – Záchranná stanica Martinské Hole 
                                       SO 02 – elektrická prípojka 
                                       SO 03 – vodovodná prípojka 
                                       SO 04 – kanaliza čná prípojka 
                                       SO 05 – spevnené plochy 
                                                                           

           Počet miestností :  1.PP – garáž ( 1 státie ), sklad, schodište 
                                         1.NP - 5 -  dispe čing s kuchynkou, ošetrovňa, 
sklad, WC,   

  chodba so 
schodiskom a 
zádverím 

                                          Podkrovie – 4 – inšpek čná izba, šatňa, 
sušiareň, kúpelňa  
                                                                                                                                                
            Zastavaná plocha : Záchranná stanica   ......    91,00 m2   
                                           Spevnené plochy .........     280,00 m2 
 
             Prístup k objektu bude po lesnej komunikácii ktorú spravuje 
Urbár Martin pozemkové  
              spoločenstvo a Spolok bývalých urbaristov Martin – Lesné 
hospodárstvo. Prípojky  
              k stavbe budú vedené tiež cez  pozemky urbáru. 
                                                                

4. POČET A SKLADBA VŠETKÝCH OSÔB NA NAVRHOVANEJ 
STAVBE : 

 
Na navrhovanej stavbe budú v službe 2 príslušníci. 
Inšpekčná izba bude využívaná počas záchranných akcií 
a pohotovostných služieb. 
 

5. ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY :  
  

Žiadne. 
 

6. POŽIADAVKY NA STAVBU :  
 

Napojenie na  inžinierske siete vlastnými prípojkami. 
 

7.   ÚZEMNÉ KONANIE 
 

   Navrhovaná jednoduchá stavba  si vyžaduje územné konanie. 
   Stavebným úradom Mesta Martin je vydané rozhodnutie o umiestnení 
stavby č. j. MSS-  
   9201/2011-Sá   právoplatné dňom 08.09.2011 :  
       „Návrh chatovej výstavby v lokalite Martinské hole – technická 
infraštruktúra, lesná cesta“ 
 
 
 
 
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v € – 4 680 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie je možné vyzdvihnú ť do 16.08. 2013 do 11.00 hod na 
adrese podľa bodu 1. 
Lehota na predkladanie ponúk  05.09.  do 10.00 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  
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Zmluva o dielo, ktorá končí kolaudáciou stavby 
 
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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