Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
HZS - 1027 / 2014

Vybavuje/(
Pplk. Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
12. augusta 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou
- 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 – prostriedky osobného
zabezpečenia – malá sada pre záchranu je zložená

Technická
jednotka

Počet
t.j.

P 53 - vysoko účinná kladka s blokantom obsahujúcim
hroty so samočistiacim žliabkom, ktorý optimalizuje
chod blokantu, blokant s hrotmi je možné aj zaisti ť
a kladku používať samostatne, hliníková kladka je na
zapúzdrenom guličkovom ložisku, priemer kladky je 25
mm, váha celého blokantu je 85g, kladku s blokantom je
možné použiť pre laná o priemere min. 8mm a max. 11
mm. Maximákne zaťaženie 15 kN.

kus

1

P 25A kompaktná hliníková kladka na zapúzdrenom
guličkovom ložisku, priemer kladky je 25 mm, váha 56g,
kladku je možné použiť pre laná o priemere min. 7mm
a max. 11 mm. Maximákne zaťaženie 15 kN.

kus

1

Oválna hliníková karabína M 33SW používaná pre
optimálne udržanie smeru pripojovaných pomôcok váha
75 g, zaťaženie v pozdĺžnom smere 24 kN, priečnom

kus

2

Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IČO
37879693

Cena za t.j.
bez DPH v
Eur
––––––––

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

Cena spolu
bez DPH v
Eur
–––––––––

internet
www.hzs.sk

smere 10 kN, pri otvorenej poistke 7kN, poistka je
Screw-lock
Núdzový blokant B01 používaný vždy v nadväznosti na
oválnu karabínu, má malý otvor pre zavedenie poistnej
šnúrky, používaný pre výstup a vy ťahovanie po lanách
o priemeroch 8 -11 mm, váha 40g
Pravý ergonomický lanový blokant B 17 WRN pre
priemer lana 8 – 13 mm, váha 1 ks: 195 g, ur čený pre
výstup po lane, vyťahovanie bremien a zaisťovaniu lán
proti preklzu

kus

1

kus

1

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

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

4. Lehota na predkladanie ponúk
15.08. 2014 do 9.30 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 sú časne 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, uskuto čnenia 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.

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
HZS - 1034 / 2014

Vybavuje/(
Pplk. Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
12. augusta 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou
- 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 – slučka na samoistenie
s prusíkom, slučka šitá, slučka voľná

Technická
jednotka

Počet
t.j.

Slučka voľná -zelená 120 cm je povrchovo ošetrená
elastomérovou - polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.
Spletenec slučky tvorí 12 prameňov, priemer slučky je
8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia 50kN)

kus

1

Slučka na samoistenie s prusíkom je farby žltej na
koncoch so zapleteným okom. Jedno oko je ur čené pre
pripnutie HMS karabíny, v druhom oku sú vpletené dve
slučky – zelená určená pre upevnenie do horolezeckého
sedacieho úväzu, slučka červená určená ne pripevnenie
zlaňovacej pomôcky. Všetky slučky sú ošetrené
elastomérovou - polyuretánovou vrstvou GEOTHANE.
Spletenec každej slučky tvorí 12 prameňov, priemer
slučky je 8mm, váha 4KG/100m, medzná sila roztrhnutia
50kN), samostatnou súčasťou je prusík cca 30 cm na
oboch koncoch má vpletené oko pre pripnutie HMS
karabíny , prusík je materiálu technora - polyester
Slučka plochá šitá certifikát UIAA dĺžky 120 cm

kus

1

––––––––––

–––––––

Cena za t.j.
bez DPH v
Eur

Cena spolu
bez DPH v
Eur

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IČO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 18 990 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
15.08. 2014 do 9.30 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 sú časne 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, uskuto čnenia 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.

