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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. sk 
 
2. Predmet zákazky 
 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – nôž pre 
záchrannú  činnosť v teréne 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Váha noža: 162 g, 

Váha puzdra: 34 g 

Dĺžka zatvoreného noža: 130 mm 

Dĺžka otvoreného noža: 225 mm 

Dĺžka čepele: 102 mm 

Hrúbka noža: 20 mm 

Hrúbka čepele: 2,5 mm 

Priemer oka na jednoručné otváranie: 15 mm 

Zloženie ocele: X38CrMo14 (C:0.38, 
Cr:14.0, Mo:0.8), typ materiálu v zmysle EN 
ISO 8442-1, všetok materiál je kontrolovaný 
v súlade s Inšpekčným Certifikátom 3.1 
v zmysle SN EN 10204, všetky špecifikácie 
sú v súlade s SN EN ISO 8442-1 

Druh plastu rukoväte:  Plastové rukoväte PP 

ks 107 ––––––––- –––––––––– 



 

(PP=polypropylén) 

Druh plastu puzdra: Plastový materiál, 
upevňovací mechanizmus z balistického 
nylonu, suchý zips, šnúrka na otváranie 

/zatváranie pri manipulácii s rukavicami. 

 
––––––––––––––– –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 6 099 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
05.12. 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: 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 predmetu obstarávania. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Objednávka. 
 
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. 
 
 

 


