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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-1146/2013 plk .Ing. Karol Chvála 09.september 2014 

 
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: plk. 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 

 
Jaskynné záchranné nosidlá musia mať a 
umožniť: 
 
•        pevnostné dvoj alebo trojbodové 
popruhové ukotvenie s kovovými o čkami 
•        oderuvzdornú podložku pre transport 
úžinami (ťahanie aj po zemi) 
•        vstavaný nastaviteľný úväz pre 
postihnutého (hrudný i sedací) 
•        nastaviteľnú opierku nôh pre 
postihnutého pri transporte vo 
        vertikálnej polohe 
•        upínanie pre horizontálny transport 
nosidiel po tyrolských traverzoch 
•        umožnenie transportu vo vertikálnej 
polohe 
•        umožnenie zmeny polohy pri transporte 
z vertikálnej na šikmú a 
        vycentrovanie nosidiel do inej potrebnej 
polohy 
 
Ku každým nosidlám je potrebné dodať aj 
transportný vak. Rozmery 1 ks nosidiel: 
190x50x5 cm, Váha 1 ks nosidiel je 11,50 kg.       

kus 1   

Záchranárske transportné nosidlá vytvorené 
spojením dvoch chrbtových nosičov. Tieto 
nosidlá je možné použiť ako klasické 
sanitárne transportné nosidlá alebo aj ako 
nosidlá do kolmých stien a pod vrtuľník. 

kus 1   
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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 
vodiacich držadiel. Neoddeliteľnou časťou 
nosidiel sú aj dva páry držiakov typu akija 
pre transport nosidiel na snehu. 
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .990 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
11.09. 2014 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 predmetu obstarávania. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva  na obdobie 24 mesiacov odo d ňa 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 pod ľa schváleného rozpočtu 
verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok. 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-1150/2014 plk .Ing. Karol Chvála 09.september 2014 

 
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: plk. Ing. Karol Chvála 
              Telefón: 052 78 777 24 
              E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – transportný 
prípojný prostriedok 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Transportný prípojný prostriedok na prevoz 
raneného  za pásový snežný dopravný 
prostriedok.  Transportný prípojný 
prostriedok  je samonosnej konštrukcie na  
kovových lyžiach obsahujúci polohovate ľné 
lehátko pre postihnutého s môžnosťou fixácie 
postihnutého.  Nad časťou lehátka je 
tunelovitá nadstavba, ktorá je uzavretá s troch 
strán a zabezpečuje ochranu proti vetru, slnku 
a zrážkam.  Hmotnosť transportného 
prípojného prostriedku je do 105 kg. Celková 
výška vrátane krytu je 1450 mm, d ĺžka 2 850 
mm. Rozmery lehátka pre postihnutého 2 250 
x 790 mm. 

kus 1   

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 .990 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
11.09. 2014 do 11.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza čovi). 
 
5. Miesto na predkladanie ponúk 
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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 predmetu obstarávania. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva  na obdobie 24 mesiacov odo d ňa 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 pod ľa schváleného rozpočtu 
verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok. 
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