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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/( Vysoké Tatry 
 HZS -1608/ 2014 Plk. Ing. Karol Chvála 24. novembra 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 – UPS Technická 

jednotka 
Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 
Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Výstupný výkon 8 000 VA a viac, 
maximálny nastaviteľný výkon 
11.2kW/16kVA, Výstupné napäatie je možné 
nastaviť na 220V,230V alebo 240V. 
Účinnosť pri plnom zaťažení je 90%. 
Skreslenie výstupného napätia menej ako 5% 
pri plnom zaťažení. Výstupn´ý kmitočet 
synchronizovaný so sieťou 47 – 63 Hz. 
Koeficienty amplitudy  5:1. Topológia je 
online s dvojitou konverziou a sinusoidným 
priebehom. 

Pripojenie výstupu Hard Wire 3-wire 
(HN+G), interný bypass(automatický 
a manuálny). 

Vstup má menovité vstupné napätie 230 
V alebo 400 V3PH. Vstupný kmitočet 45 -65 
Hz pri type pripojenia Hard Wire 3 
wire(1PH+N+G), Hard Wire 5-wire 
(3PH+N+G). Rozsah vstupného napätia pre 
napájanie s rozvodovej siete 155 – 276, 290-
480 (3:1)V. Iné vstupné napätia 
220V,240V,380V,415V. Celkové vstupné 
harmonické skreslenie Less than 7% for  full 
load. Typ batérie je bezúdržbový olovený 
zatavený akumulátor so suspendovaným 
elektrolytom. Predinštalované dve batérie, 
súčasťou sú aj dva prázdne batériové moduly. 

ks 1   



 

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

Cena spolu s DPH     

 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19. 870 € 
 
 
 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
27.11. 2014 do 08.30 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: 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 technických požiadaviek.  
 

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Kúpna zmluva na dobu 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti KZ. Čerpanie 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 

 



 

 
Telefón   Fax   IČO  e-mail   internet 
052/7877711  052/7877735  37879693 riaditelstvo@hzs.sk www.hzs.sk 

Horská záchranná služba 

Horný Smokovec 52 

062 01 Vysoké Tatry 

 

  
 
 
 
  
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-1599/2014 plk .Ing. Karol Chvála 24.novembra 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 – prostriedky 

osobného zabezpečenia pre JZS 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

Jaskyniarska prilba E54AW1 so 

zabudovaným osvetlením. Materiál prilby 

je z nárazu a oderu vzdorného ABS schell 

expanzného polystyrénu, nastaviteľnosť 

obvodu hlavy až do 61cm. Svietidlo je 

napájané batériami accu 2 ultra 

2600mAH, vodeodolnosť svietidla je IP67. 

Váha prilby a svietidla do 700g. 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 

Karabina hliníkova HMS M36 SL kus 1   

Hrudný blokant B16BAA používaný pre 

výstup po lane v kombinácii s lubovoľným 

prsným speleo úväzom. 

kus 1   

Prepojovacia slučka C47A medzi 

blokantom a nohou pri výstupe po lane 

kus 1   

Speleo hrudný úväz MacoClick kus 1   

Transportný vak materiálový 1207 MB kus 1   

Transportný vak materiálový 1205 MB kus 1   

Karabína oceľová kN 60, 472 – Heavy 

duty plus 

kus 1   

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  

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

Cena spolu s DPH     

 
 

 

 



 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 000 €. 

 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 

27.11. 2014 do 9.00 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 predmetu obstarávania. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 

Kúpna zmluva  na obdobie 48 mesiacov odo dňa 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 cena zahŕňa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu 
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok 
podľa schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok. 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/� Vysoké Tatry 
 HZS-1595/2014 plk .Ing. Karol Chvála 24.novembra 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 – 

Elektrohydraulická brzda na snežný 

skúter 

Technická 

jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 

DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

Brzdu je možné primontovať ako 

samostatný doplnkový prvok zvyšujúci 

bezpečnosť prevádzky skútra. Činnosť 

brzdy je nezávislá od chodu motora. 

Vstupné napätie je 12V. Výkon motora 

500W. Drapák a brzdiace zuby sú 

z oceľového materiálu Hardox. 

Brzda je kompatibilná pre 

skútreBombardier skidoo expedition V-

1300, Arctic cat bearcat Z1 XT a 660 WT 

kus 1 ––––––––- –––––––––– 

     

––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  

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

Cena spolu s DPH     

 
 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 890 €. 

 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 

27.11. 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 

Kúpna zmluva  na obdobie 48 mesiacov odo dňa 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 cena zahŕňa aj montáž zariadenia. Výsledkom procesu 
verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej čerpanie bude formou záväzných samostatných objednávok 
podľa schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok. 
 

 


