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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Vysoké Tatry 

 HZS -810/ 2014 Plk. Ing. Karol Chvála 23.júna 2014 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  

- zaslanie 

   

(Podľa ustanovenia § 9 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  - Úrazové 

poistenie dobrovoľných záchranárov 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

Predmetom poistenia je úrazové poistenie 

dobrovoľných záchranárov vykonávajúcich 

túto činnosť na základe dohody s Horskou 

záchrannou službou. Poistenie sa vzťahuje na 

prípad smrti v dôsledku úrazu, prípad 

trvalých následkov úrazu. Poistenie sa 

vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým 

dôjde pri výkone záchrannej činnosti.  

Výška 

poistného na 

jednu osobu 

/rok 

1   

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –  19 . 999 € 
 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
27.06. 2014 do  09.00 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: plk. 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 požiadaviek.  

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Poistná zmluva na 48 mesiacov od 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. Predmetom 

poistenia je 160 – 230 dobrovoľných záchranárov na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa.  
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Vysoké Tatry 

 HZS -805/ 2014 Plk. Ing. Karol Chvála 23.júna 2014 

 

Vec 

Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  

- zaslanie 

   

(Podľa ustanovenia § 9 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  - 

Telekomunikačné služby 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

Telekomunikačné služby zahŕňajú: 

-virtuálnu privátnu sieť  

-16x volací program v ktorom budú zahrnuté 

neobmedzené volania mobilnej VPS, 

neobmedzené volania do pevnej telefónnej 

siete HZS, neobmedzené volania do všetkých 

sietí v rámci SVK, neobmedzené SMS 

v rámci Slovenska, neobmedzený internet 

v mobile, voľné minúty v rámci krajín EU, 

voľné minúty v roamingu v rámci krajín EU, 

dátové balíky v roamingu s možnosťou 

manažovania cez WEB portál, možné 

varianty mobilných telefónov za 1 €, 

Ďalej telekomunikačné služby zahŕňajú – 49x 

mobilné internetové pripojenie 

s neobmedzeným mobilným internetom 

s objemom predplatených dát minimálne 

10 000 MB a možné varianty koncových 

zariadení pre mobilný internet 

ks 1   

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

Cena spolu s DPH     

 

 

 

 

 



 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –  19 . 900 € 
 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
27.06. 2014 do  09.00 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: plk. 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 požiadaviek.  

 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Poistná zmluva na 48 mesiacov od 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. 


