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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
2. Predmet zákazky
Druh: Tovar, Služba, Práca – Topanky
letné horolezecké pre príslušníkov
Vysoká obuv určená pre náročný treking, via
ferraty a dynamické vysokohorské aktivity.
Kožená obuv s rýchlošnurovaním až do
špičky, nepremokavá s membránou GORETEX, okopová lišta po celom obvode obuvi.
Obuv obsahuje systém podpory päty pre
lepšiu bočnú stabilitu (HEEL TENSION).
Tvarovanie v oblasti päty je vyrobené
z penového pamäťového materiálu, ktoré sa
prispôsobí anatomickému tvarovaniu členku
a obnoví svoj pôvodný tvar po každom
použití, aby sa predišlo nepríjemnému tlaku
(ANKLE PADDING). Obuv má aj
ergonomický polstrovaný golier z elastickej
látky, ktorý perfektne chráni členok
(AUTOFIT COLLAR). Špeciálny dizajn
v hornej flexibilnej časti
Šnurovací systém obuvi umožňuje rýchle
šnurovanie s perfektným spevnením nohy
a členku. (SPEED LACING)
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Jazyk o horný okraj topánky je vyrobený
z jedného kusu elastickej, odolnej
a priedyšnej tkaniny – „efekt ponožky“.
Horný okraj je z pevnejšieho materiálu,
zatiaľ čo jazyk je z varianty materiálu pružné
v 4 smeroch.
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Podrážka s výbornou priľnavosťou, stabilitou
v teréne a minimalizijúca námahu chodidla,
s PU materiálom tlmiacim nárazy, špeciálna
konštrukcia pre lepšie tlmenie nárazov,
v prednej časti podrážky musí byť lezecká
zóna. Podrážka musí obsahovať samočistiace
drážky, brzdnú zónu a dobrú záberovú zónu
pri chôdzi (tzv MAX-GRIP). Vložka v obuvi
musí byť zložená z polypropylénu a laminátu
s hrúbkou 4,5 mm(sklenené vlákno)
Zvršok : koža o hrúbke 1,8 mm
s vodoodpudivou úpravou
Hmotnosť : 700g (½ pár pri veľkosti 42)
Podšívka : GORE-TEX (Performance
Confort Footwear)
Podrážka : Vibram
––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 . 740 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk
02.09. 2014 do 10.00 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.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na dobu 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Čerpanie zmluvy bude na základe
čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.
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.

