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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: plk. Ing. Karol Chvála 

              Telefón: 052 78 777 24 

              E –mail: chvala @ hzs. sk 

 

2. Predmet zákazky 

 

 

Druh: Tovar, Služba, Práca – cateringový servis na 

galavečer súťaže Záchranna 2014 

Technická 

jednotka 

Počet 

t.j. 

Cena za t.j. 

bez DPH v 

Eur 

Cena spolu 

bez DPH v 

Eur 

Cateringový servis – zabezpečenie galavčera súťaže „ 

Záchrana 2014“ v Tatranskej Lomnici pre 250 ľudí.  

Vdňoch  04.10. 2014 – 05.10. 2014  (20.00 hod – 02.00 

hod). 

kus 1   

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 3 335  €. 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 

18.09. 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.  

 


