Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list þíslo/zo dĖa

Naše þíslo
HZS-1797/2014

Vybavuje/
Plk .Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
11. decembra 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka
- zaslanie
(PodĐa ustanovenia § 9zákona þ. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateĐa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IýO: 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 servisný set
pre úpravu lyží
Držiak na lyže typu 5560037 EU freeride do
155 mm
Žehliþka s potenciometrom , 1200W U/C
5549830 EU
Ložiskový brusiþ hrán 5549830 EU
Náhradný pilník 5549862 EU
Vosk univerzálny 0°až - 30°C, v balení 2,5
kg 5500217 EU
Kefa nylonová na vĚtaþku 5542525 EU,
Držiak na kefu 5542547 EU
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–––––––

Cena za t.j. bez
DPH v Eur
––––––––-

Cena spolu bez
DPH v Eur
––––––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –15 760 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk
17.12. 2014 do 12.30 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzaþovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IýO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ćalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok úþasti uchádzaþov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byĢ predložené v pôvodnom jazyku a súþasne musia byĢ preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v þeskom 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 materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva na 48 mesiacov od nadobudnutia úþinnosti. Plnenie kúpnej zmluvy bude na základe þiastkových
objednávok verejného obstarávateĐa.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutoþnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014.

10. DoplĖujúce doklady a informácie
ýestné prehlásenie uchádzaþa o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

Váš list þíslo/zo dĖa

Naše þíslo
HZS-1796/2014

Vybavuje/
plk .Ing. Karol Chvála

Vysoké Tatry
11.decembra 2014

Vec
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka
- zaslanie
(PodĐa ustanovenia § 9 zákona þ. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.)
1. Identifikácia verejného obstarávateĐa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IýO: 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 – hroty do
snehu a Đadu na snežné pásové vozidlo
Hrot je možné pripevniĢ alebo odĖaĢ
s pásu snežného pásového vozidla. Min.
dĎžka hrotu, ktorá vystupuje do terénu je
15 mm. Materiál tvrdená hardroxová
zliatina s prímesou carbonu.

Technická
jednotka
kus

–––––––––––––––

––––––––––
––––––––––

Poþet t.j.
1

Cena za t.j. bez
DPH v Eur
––––––––-

Cena spolu bez
DPH v Eur
––––––––––

–––––––
–––––––

––––––––––
–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –9 890 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
17.12. 2014 do 9.30 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzaþovi).
5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Telefón
052/7877711

Fax
052/7877735

IýO
37879693

e-mail
riaditelstvo@hzs.sk

internet
www.hzs.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk
6. Jazyk ponuky
Ponuky a ćalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok úþasti uchádzaþov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byĢ predložené v pôvodnom jazyku a súþasne musia byĢ preložené do štátneho
jazyka okrem dokladov predložených v þeskom 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 48 mesiacov odo dĖa nadobudnutia úþinnosti.
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutoþnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014.

10. DoplĖujúce doklady a informácie
ýestné prehlásenie uchádzaþa o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky cena zahĚĖa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej þerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok
podĐa schváleného rozpoþtu verejného obstarávateĐa na príslušný kalendárny rok.

