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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 -  Externý 
projektový manažment ,spracovanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
implementácia projektu 

Technická 
jednotka 

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

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

 
Vypracovanie žiadosti o NFP v súlade 
s požiadavkami definovanými vo výzvach 
na NFP Štrukturálnych fondov EÚ. 
Prijímateľ (spracovateľ žiadostí) je 
povinný postupovať pri spracovaní 
žiadosti o NFP podľa pokynov 
vyhlasovateľa výzvy ( riadiaceho orgánu) 
a v súlade s pokynmi pre prijímateľov 
dodržiavať všetky právne normy a ostatné 
preukázateľne požadované náležitosti 
určené vo výzve. Spracovateľ žiadostí 
zodpovedá za procesnú a formálnu 
stránku žiadosti o NFP. Zabezpečí 
odovzdanie žiadostí o NFP príslušnému 
vyhlasovateľovi výzvy, resp. inej 
organizácii určenej vyhlasovateľom. 
Odovzdá kópiu žiadosti o NFP 
objednávateľovi týchto služieb – teda 
prijímateľovi žiadostí o NFP. Bez 
zbytočného odkladu odstraňuje 
príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky 
žiadosti o NFP a to v lehotách na to 
určených. 
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 V nadväznosti  na schválení žiadosti 
o vykonáva prípravu podkladov 
k uzavretiu Zmluvy o NFP medzi 
prijímateľom a riadiacim orgánom. 
Spracováva monitorovacie správy, 
spracováva žiadosti o realizáciu zmien 
v projekte, harmonograme, rozpočte alebo 
inej časti Zmluvy o NFP ak to bude 
nevyhnutné. Vykonáva aj iné poradenské 
a konzultačné činnosti v súvislosti 
s projektom. 

 
Cena spolu bez DPH –––––––––– ––––––– ––––––––––  
 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 
Cena spolu s DPH     
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 19 882 €. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
08.10. 2015 do13.00 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 
Zmluva  na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2015. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
 Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.   
 Cenovú ponuku predložte poštou na adresu v bode 5. tejto výzvy. Na obálku dajte heslo: „ Projekty neotvárať“ 


