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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 – analyzátor alkoholu v dychu Technická 

jednotka 

Počet 

t.j. 

Cena za t.j. 

bez DPH v 

Eur 

Cena spolu 

bez DPH v 

Eur 

Analyzátor dychu je prenosný prístroj na meranie 

alkoholu v dychu.  Princíp merania elektronický senzor 

Dräger ¼“ špecifický na alkohol. Merací rozsah  0-3 mg/L 

pri prekročení meracieho rozsahu je zobrazené hlásenie. 

Oder vzorky – štandardný : automaticky na pevný objem 

výdychu. Pasívny bez použitia náustka. Manuálny 

spustený odber vzorky umožní prístroj detekciou alkoholu 

v ústach pri štandardnej dychovej skúške. Doba prípravy 

na test cca 6s v závislosti od teploty prostredia. 

Prevádzková teplota  - 10C+50C, záznam 5000 testov 

s dátumom a časom, Rozmery 185 x 90 x 45 mm, 

Hmotnosť  min. 430 g vrátane batérií. Prístroj zodpovedá 

parametrom EN 60068-2-6 a EN 60068-2-29 a smernici 

89/336/ES 

kus 1   

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 1 600  €. 



 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 

10.09. 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 

Objednávka. 

 

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.  

 


