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Vec: Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie    

Vážený pán riaditeľ,  
vzhľadom k tomu, že Horská záchranná služba ako štátna rozpočtová organizácia MVSR je oprávneným 
žiadateľom o poskytnutie  NFP  pre projekty v rámci operačného programu “ Kvalita životného prostredia“ 
v rokoch 2014 – 2020 si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na predbežnú 
štúdiu realizovateľnosti zásahového motorového vozidla USAR. Charakteristika terénneho vozidla: 
- s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou, redukčnou prevodovkou, stálym pohonom všetkých kolies 
a 100% uzávierkou 
- poskytujúce kompletné zázemie na samostatné fungovanie a prežitie 4 členného tímu, bez cudzej pomoci v 
období minimálne 7 dní, vrátane prenocovania, prepravy psov, kompletnej stravy, vody, stravovacieho a 
hygienického zázemia 
- s tímom schopné nasadenia od arktických podmienok -30°C až po subtropické podmienky do +30°C, pričom 
limitujúcim faktorom nasadenia je nielen schopnosť techniky, ľudí, ale aj zvierat (služobných psov), ktoré sú 
súčasťou tímu. 
 
Súčasti vozidla: 
a)  prieskumný a spojovací segment vrátane DRONu (mapovanie a prieskum územia zásahu), ako aj satelitného 
spojenia s dátovým prenosom 
b)  elektrocentrála 2kw – zabezpečenie energetickej sebestačnosti, komunikácia, osvetlenie priestoru, nabíjanie 
rádiostaníc, a iné 
c)  lanový záchranársky segment (záchrana v špecifických priestoroch, horizontál/vertikál/diagonál) 
d)  kynologický záchranársky segment (psy, koterce, krmivo, atď.) 
e)  stravovací segment (stanový prístrešok, stôl, stoličky, nádrž na pitnú vodu, filtrácia vody, benzínový varič, 
riad, doplnkové vybavenie kuchyne, dehydrovaná,sušená a konzervovaná strava) 
f)  hygienický segment (sprcha, wc, nádrž na filtrovanú úžitkovú vodu, zber a skladovanie odpadu) 
g)  osobné segmenty záchranárov (osobná výbava) 
h)  zdravotnícky záchranársky segment, zdravotnícke a liekové vybavenie v rozsahu ambulancie RZP, modulovo 
uložené v batohoch, prístrojové vybavenie: AED, Pulzný oximeter, Glukomer, evakuačné vybavenie: nosidlá 
KONG, chrbticová doska, mrtvolné vaky 
 
Preprava vozidla s ohľadom na maximálnu flexibilitu a rýchlosť nasadenia tímu, musí byť nezávislá od iných 
štátov a plne realizovateľná prostriedkami Slovenskej republiky. Vozidlá na miesto určenia je možné dopraviť: 
a) po vlastnej osi na jedno tankovanie min. 1200 km 
b) letecky – lietadlom OS SR Alenia C27J Spartan 
c) iné – železničná, lodná, kamiónová preprava. 
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Výbava vozidla, ako jeho neodeliteľná súčasť zahŕňa systém úložných priestorov pre uloženie jednotlivých 
segmentov s potrebným technickým zázemím, ako sú elektrické rozvody, osvetlenie, komunikačné a dátové 
rozvody, svetelné a zvukové výstražné znamenia nezávisle klimatizované koterce pre psov, nezávisle 
vykurované bunky na ubytovanie posádky, rozkladacia stanová prístavba na stravovacie a hygienické potreby 
členov tímu. 
Vami stanovená cena bude slúžiť ako podklad pre rozpočet do žiadosti o NFP. Za pochopenie  a kladné 
vybavenie našej žiadosti vopred ďakujem. 
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