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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS-1213/2014 plk .Ing. Karol Chvála 22.septembra 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 – 
Termoprádlo pre príslušníkov 
a dobrovoľných záchranárov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Outodorové stredne vysoké ponožky, 
nižšej gramáže vhodné aj pre letné 
obdobie. Zloženie materiálu je minimálne 
75% vlny merino s prímesou elastanu pre 
zvýšenú elasticitu a pružnosť.  

pár 1 ––––––––- –––––––––– 

Termoprádlo vrchné, pánsky rolák do 
chladných podmienok, raglanový rukáv 
s otvorom na prst,100% merino vlna 
gramáže 210 - 250. Krátky zips, farba 
čierna. 

kus 1   

Nohavice spodné spodky dlhé – elastický 
gumený pás, 100% merino vlna, 
protizápachový efekt. Gramáž 260g/m. 
Určené do chladných podmienok, farba 
čierna. 

kus 1   

     
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
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3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 890 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
25.09. 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 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-1225/2014 plk .Ing. Karol Chvála 22.septembra 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 – Okuliare 
lyžiarske a prilba lyžiarska pre 
príslušníkov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Okuliare lyžiarske majú sklá špeciálne pre 
lyžiarske okuliare, ktoré sú špecifické tým, 
že filtrujú modré svetlo vznikajúce na 
snehu a umožní lepšie zrakom rozoznávať 
povrch  lyžiarskeho terénu. Sklá 
zdokonaľujú farebné kontrasty a lesky 
a tak zvyšujú bezpečnosť záchranára. 
Upravujú svetelné podmienky a patria do 
kategórie 2, sklá sú UV 400 a Anifog. 
Spĺňajú normu EN174:2001 ako aj ISO 
9001. Prilba lyžiarska  - výkonnostná all 
mountain prilba s odnímateľnými 
ušnicami a aktívnou ventiláciou pre jazdu 
za akýchkoľvek podmienok. 

- polovičná škrupina, odnímateľné 
ušnice, aktívna ventilácia, úprava 
podbradného ramienka, ušné 
podušky kopatibilné so 
slúchadlami pre použitie RDST, 
mechanické nastavenie 
umožňujúce zväčšenie alebo 
zmenšenie obvodu prilby. 

- prilba je dostupná vo veľkostných 
triedach (53-56cm), (56-59 cm), (59 -
62cm). Prilba je plne komatibilná 
s predmetnými lyžiarskymi okuliarmi. 

pár 1 ––––––––- –––––––––– 
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––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 890 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
25.09. 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 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-1217/2014 plk .Ing. Karol Chvála 22.septembra 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 – Horolezecké 
kladivo, sada čakanov pre technické 
lezenie pre príslušníkov HZS 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Čakan a kladivočakan pre ľadové 
a technické lezenie (U19M2,U19P2). 
Ergonomicky tvarovaná rukoväť 
umožňujúca jednoduchú prácu pri lezení 
v ľade, snehu, tráve a skale.  Úchop je 
možné nastaviť posuvným systémom na 
spodnejčasti, ktorá je vybavená 
dvojzubým oceľovým hrotom s otvorom 
pre pripojenie lanka, karabíny alebo 
tenkej slučky.  Kovový hrot je ľahko 
vymeniteľný. Dlžka 50 cm pri hmotnosti 
do 645g. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj 
odnímateľné pútka na ruky. 

pár 1 ––––––––- –––––––––– 

Kladivo horolezecké pre zatĺkanie, 
vytĺkanie skôb je na konci rúčky vybavené 
nádstavcom – utiahnutie matice xx mm. 
Súčasťou je pútko na ruku. Hlava kladiva 
má otvor pre zavedenie istiacej pomôcky 
ako aj zahnutý zobák pre lepšie vyberanie 
istiacich pomôcok. Celková dĺžka je do 
26,5 cm pri max. váhe 535g. 

kus 1   

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
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3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 890 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
25.09. 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 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. 
 
 


