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Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka  
- zaslanie 
  

(Pod a ustanovenia § 9 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.) 

 
 1. Identifikácia verejného obstarávate a 

 Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

 Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

 I O: 37879693 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála 
 Telefón: 052 78 777 24 
 E –mail: chvala@hzs.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 
Druh: Tovar, Služba, Práca – vybavenie 
dielne 

Technická 
jednotka 

Po et t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Zvárací inertorový set – vstupné napätie 
50/60 Hz – 1x 230V, istenie 16 A, rozsah 
prúdu – 10-140/160A, IP 23S, rýchlospojka 
10-25, zváracia kukla, balík elektród, 

ks 1   

Vysokotlakový vodný isti  ne umývanie 
zne istených vä ších terénnych  áut 
a spevnených plôch okolia budov. Tlak 20-
145 bar, prietok 500 l/hod, plošný výkon 
40m2/hod, max. teplota na prítoku do 40°C, 
príkon 2,1kW, hmotnos  bez príslušenstva 
13,3 kg, rozmery 349x427x867 mm(dxšxv), 
frekvencia 50Hz, napätie 230V 

ks 1   

Krovinorez  s vyžínacou hlavou P 35, 
trávnym nožom Grass 255-4, nosnými 
popruhmi, zdvihový objem valca 40 cm3, 
výstupný výkon 1,5 kW, max. otá ky motora 
12 000ot/min, hmotnos  7,3 kg, hladina 
akustického výkonu 118db (A),objem 
palivovej nádrže 1L 

kus 1   

Motorová kosa ka s bo ným vyhadzovaním, 
šírka kosenia min. 53 cm, výška kosenia je 
centrálne nastavite ná od 30-90mm, 
zdvihový objem valca 190 cm3, výkon 
2,4kW, objem palivovej nádrže 1,5 L, pohon 
zadných kolies – 1 rýchlos  pojazdu 4 km/h, 
hladina akustického výkonu 98 dB (A) 

kus 1   

Akumulátorové kombinované kladivo 
napájanie 18V,výkon 400 W, energia úderu 
2.1 J, 0-1200 ot /min, údery 0 – 4500 ú/min, 

kus 1   



 

SDS plus upínací systém,  hmotnos  3,1 kg, 
LED osvetlenie 
Akumulátorová uhlová brúska  napájanie 18 
V, výkon 405 W, priemer kotú a 125 mm, 
výkon 405 W, otá ky 7000 ot/min 

kus 1   

Akumulátorový skrutkova   - napájenie 18 V, 
priemer v hlave pre  náradia  1.5 -13 mm, 
Dvojrýchlostný  prevod 0-450, 0-1500 ot 
/min, krútiaci moment 24/42 Nm 

kus 1   

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
 
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –  19 . 996 €. 
 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.12. 2014 do 11.00 hod 
 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádza ovi). 
 
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 alšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok ú asti uchádza ov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia by  predložené v pôvodnom jazyku a sú asne musia by  preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v eskom 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 36 mesiacov odo d a nadobudnutia ú innosti. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskuto nenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2014. 
 
 
10. Dopl ujúce doklady a informácie 
 estné prehlásenie uchádza a o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke. 
 Cenovú ponuku predložte na celý predmet zákazky. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna 
zmluva, ktorej erpanie bude formou záväzných samostatných objednávok pod a schváleného rozpo tu 
verejného obstarávate a na príslušný kalendárny rok. 


