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Vec: Výzva na predloženie ponuky. 
 
 

Horská záchranná služba, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 
Školenie vodičov pre skupinu motorových vozidiel skupiny „ C“   

 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Horská záchranná služba 
 
Sídlo: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
Štatutárny zástupca:  Plk. Ing. Jozef Janiga 
IČO:37879693         
DIČ:    2021707776      
IČ DPH:   nie je platca DPH 
Tel.:      052 78 777 11    
Fax:      052 78 777 35    
E-mail:     riaditelstvo@ hzs.sk 
Internetová stránka: www.hzs.sk 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu.:   SK9081800000007000312794                

1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: rtm. Mária Vaľková alebo email (chvala@hzs.sk) 

Predmet obstarávania: Školenie vodičov pre skupinu motorových vozidiel skupiny „ C“   

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Objednávka 
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Školenie vodičov pre skupinu 
motorových vozidiel skupiny „ C“   - v súlade s §2 ods.1 písm. a),b) zákona  č.93/2005 Z .z.. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  11 256 € s  DPH 
Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Školenie vodičov pre skupinu motorových vozidiel 
skupiny „ C“  bude vykonané certifikovanou autoškolou  v meste Poprad alebo Liptovský Mikuláš 
v prvom polroku 2017. 

5. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Školenie vrátane 
záverečnej skúšky bude vykonané do 30.06. 2017 

6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú 
7. Financovanie predmetu zákazky: rozpočet verejného obstarávateľa – bežné výdavky  
8. Lehota na predloženie ponuky: 31.03. 2017 do 10.00 hod. 
9. Spôsob predloženia ponuky: osobne alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

najnižšia cena za poskytnutie služby celkom. 
Pokyny na zostavenie ponuky:  ponuka bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku, 
veriantné riešenie sa nepripúšťa, ponuka bude v uzavretom obale kde bude uvedená v pravej 



 

alebo hornej časti obalu adresa verejného obstarávateľa, ľavá alebo dolná časť obsahuje nápis 
„Školenie vodičov pre skupinu motorových vozidiel skupiny „ C“   - pri ponuke predloženej 
prostredníctvom emailu – bude ponuka prílohou vo formáte PDF resp. ekvivalentnom formáte 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá.  
 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude predložené vo forme:  

 
Návrh na plnenie kritérií – Školenie vodičov pre skupinu motorových vozidiel skupiny „ C“ – 14 
frekventantov   

Termín školenia Rozsah Cena v € bez DPH/1 
frekventant 

Cena v € s DPH/1 
frekventant 

2Q 2017          hod   

Spolu 14 
frekventantov 

         hod   

 
Neodleliteľnou súčasťou ponuky sú doklady: Uchádzač predloží platnú kópiu  - Osvedčenia 
o registrácii autoškoly v zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z.z.. 
 

11. Otváranie ponúk: neverejné 
12. Postup pri otváraní ponúk: Štatutárny orgán uchádzača – sa preukáže platným dokladom totožnosti, 

resp. ním poverená osoba notárskym overeným poverením 
13. Lehota viazanosti ponúk: 15.12 .2016 

14. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Plk. Ing. Karol Chvála, 052 78 777 24 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: nie sú 
 
 


