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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 – zateplovacia bunda Technická 

jednotka 

Počet 

t.j. 

Cena za t.j. 

bez DPH v 

Eur 

Cena spolu 

bez DPH v 

Eur 

Zateplovacia bunda je z materiálu, ktorý je vonkajší 

a vnútorný ľahký 100% polyamid s úpravou proti 

vychádzaniu peria. Náplň je z vodeodolného čisto 

prírodného peria 90/10 s plnivosťou peria 675 CUIN. 

Minimálna hmotnosť náplne pri veľkosti „ L“ je 220 g. 

Bunda má komorovú prešívanú konštrukciu pre rovnomerné 

rozmiestnenie peria. Vrecká  sú na zips pričom jedno je 

náprsné a dve bočné. Rukávy sú ukončené elastickou 

manžetou. Spodná časť v oblasti pásu je sťahovateľná 

pomocou dvoch bodov – na každej strane jeden. Predný zips 

je dvojcestný typu „ YKK“. Integrovná kapuca je 

sťahovacia s možnosťou zrolovania a uchytením suchým 

zipsom. Kapucu je možné použiť aj na prilbu. Farebná 

kombinácia je modrooranžová. Celková minimálna váha je 

490 g. 

kus 1   

 ––––––––

–– 

––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 990 €. 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 

05.09. 2014 do 9.30 hod 

 

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 

 

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 predmetu obstarávania. 

 

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 

Kúpna zmluva  na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti. 

 

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 

Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014. 

 

 

10. Doplňujúce doklady a informácie 

 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.   

  Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna 

zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok podľa schváleného rozpočtu 

verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok. 

 

 


