
Výzva na predkladanie ponúk  
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov v súlade  § 9 ods.9  na  poskytnutie služby 
 
Číslo:15/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožňava na roky 2014 – 2020  
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                 00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:   maria.kardosova@roznava.sk 

2.Typ zmluvy:  
Zmluva o poskytnutí služby . 

Kód CPV : 71241000-9   Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza  
 
3.Miesto dodania predmetu zákazky:  
Mestský úrad Rožňava, Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie rozvojového dokumentu obce – Programu hospodárskeho 
sociálneho rozvoja obce  Rožňava  na roky 2014 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o  
podpore regionálneho rozvoja, § 8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.  
 
5.Rozdelenie predmetu zákazky:  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

6.Možnosť variantného riešenia:  
Nie. 

7.Podmienky účasti záujemcov : 
� predložiť doklad podľa § 26 ods.2 písm. e) -  doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, 
� predložiť zoznam minimálne 3 referencií na poskytnutie služby podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky   vypracovanie PHSR  v  mestách SR, 
� uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie je   v   

likvidácii,  ani   nebolo   proti   nemu  zastavené  konkurzné   konanie  pre  nedostatok  majetku  
alebo  zrušený  konkurz   pre  nedostatok  majetku, 
� prehlásenie   uchádzača,  že  nemá  dlhy  voči   mestu,   alebo  ním   zriadeným  mestským 

organizáciám(napr. na daniach,  na  poplatkoch  za  TKO, na  zaplatení  kúpnej  ceny,  na 
nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)  Uvedené  skutočnosti  
preukazuje  uchádzač  čestným prehlásením.   

 
8. Termín poskytovania služieb: 
6  mesiacov od účinnosti zmluvy 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

    Navrhovaná  cena musí byť vyjadrená v eurách. 
    Ak je uchádzač  platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 



- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť upozorní.  
 
10.Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 a)dňa 25.04.2014 do 10.30 h. 
      b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto výzvy, v   prípade osobného  doručenia   
uchádzači    odovzdajú    ponuku  do   podateľne  Mestského   úradu  v  Rožňave. V  prípade,  že    
uchádzač  predloží  ponuku  prostredníctvom   poštovej  zásielky,    rozhodujúci   je    termín  doručenia 
ponuky  verejnému  obstarávateľovi.  
      c)uchádzač   vloží   ponuku   do   samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
      d) obal  ponuky  musí  obsahovať  nasledovné  údaje : 

� adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  bode  1, 
� adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
� označenie – heslo  súťaže   „PHSR“. 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
11.Obsah cenovej ponuky:, 
� identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo  telefónu, číslo faxu, 
� návrh na plnenie kritéria bod č. 14  (Príloha č. 2) 
� doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  

 
12.Splnenie podmienok účasti : 
Splnenie podmienok účasti  bude  posudzované na základe predloženia  požadovaných  dokumentov 
a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
13.Spôsob financovania:  
      Zákazka  bude  financovaná  z   rozpočtu  mesta  Rožňava.  Verejný  obstarávateľ  požaduje  úhradu  faktúr     
      rozdeliť  na  päť  splátok. Prvá  splátka  sa  uhradí   do  30  kalendárnych   dní   po     ukončení  vypracovania   
      projektov  a  odsúhlasení  odberateľom.  
      Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,- € bez DPH 
 
14. Kritérium na hodnotenie ponuky: 
- najnižšia cena        
 
15. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2014 

16. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
V tejto  Výzve  sú  uvedené všetky  podklady  na   predloženie   cenovej  ponuky. Ďalšie  súťažné  podklady   
       sa  preto  neposkytujú. 
 
17.Ďalšie podmienky: 
      Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa.  
      Komunikácia   medzi  verejným   obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude  zabezpečovaná  písomne  e-mailom.  
      Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu  e-mailovú  adresu  maria.kardosova@roznava.sk. Cez uvedenú  
      adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi  ( žiadosti  
      o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  Verejný  obstarávateľ  aj uchádzač odošle na e-mailovú  
adresu  protistrany  potvrdenie  o  doručení  každej  e-mailovej  korešpondencie  (správy). 
      Potvrdenie  prostredníctvom  e-mailu  o  doručení , bude  považované  za  preukázanie  doručenia.       
 
V Rožňave dňa 14.04.2014 



Príloha č. 1 

 

Opis predmetu zákazky: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky na vypracovanie PHSR na 
roky 2014-2020 podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Úspešný uchádzač pri 
vypracovaní PHSR bude vychádzať zo schváleného PHSR mesta Rožňava na roky 2007-2013. PHSR 
musí byť vypracovaný v minimálnom rozsahu podľa §8 cit. Zákona.  
PHSR má pozostávať z analyticko-strategickej časti a programovej časti.  
 
Zhrnutie  
 
Východiská: Agenda EU2020, Partnerská dohoda, Regionálna Integrovaná Uzemná Stratégia   
KSK, Spoločný marketingový plán Slovenského a Aggtelekského krasu, Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Rožňava, Program odpadového hospodárstva mesta Rožňava 
 
Analyticko-strategická časť obsahuje najmä: 

a)  súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku mesta 
a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia mesta, 

b)  hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie 
a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia mesta, 

c)  analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím mesta, 
d)  určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia mesta, definovanie podmienok 

udržateľného 
rozvoja mesta, 

e)  stratégiu rozvoja mesta, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, 
priority a ciele rozvoja mesta, 

f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta 

g)  mapovanie názorov občanov RV (podnikateľov, študentov, dôchodcov, verejných 
zamestnancov) papierovou aj online dotazníkovou formou. 

 
SWOT analýza ,  
Východiska výzvy vyplývajúce z analýzy a z kvalitatívnych rozhovorov s občanmi mesta.     
 
- Programová časť obsahuje najmä: 

a)  zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR mesta, 
b)  inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu PHSR 

mesta, 
c)  finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky 

realizácie PHSR mesta, 
d)  systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných 

ukazovateľov, 
e)  časový harmonogram realizácie PHSR mesta. 

Spracovanie PHSR: 

– koordinácia stretnutí pracovných skupín, príp. stretnutí s občanmi pri príprave a 
spracúvaní PHSR: 



 informovanie zastupiteľstva mesta a zúčastnených občanov a zástupcov relevantných skupín 
o procese prípravy PHSR a jeho jednotlivých krokoch, stanovenie časového harmonogramu, 
utvorenie koordinačnej skupiny a pracovných skupín  

 prezentácia vyhodnotenia výsledkov dotazníkového prieskumu a tvorba a SWOT analýzy a stromu 
problémov  

 stanovenie stratégie rozvoja – vízie, strategických a operatívnych cieľov a priorít mesta do 
budúceho obdobia a aktivít na ich dosiahnutie, pripomienkovanie a doplnenie stratégie pracovnými 
skupinami, návrh opatrení, prezentácia akčných plánov a ich potreby ich zostavenia – výzva 
na podávanie podnetov a návrhov projektov –  
 

 príprava implementačnej časti – dopracovanie podnetov pracovnými skupinami, doplnenie námetov 
koordinačnou skupinou, príprava jednoročného akčného plánu vrátane finančného 
a administratívneho zabezpečenia v rámci mesta  

 prezentácia výstupu – príprava prezentácie a prezentácia celého dokumentu PHSR pred občanmi 
a zastupi-teľstvom mesta  

– práca na analytickej časti dokumentu 

 spracovanie údajov do analytickej časti – spolupráca so štatistickým úradom, Úradom práce, soc. 
vecí a rodiny a inými relevantnými inštitúciami  

 spracovanie získaných údajov z dotazníkového prieskumu a jeho vyhodnotenie  

 spracovanie stromu problémov a SWOT analýzy 

 

– práca na strategickej časti dokumentu 

 spracovanie vízie, stratégie, priorít a aktivít rozvoja mesta  

 spracovanie akčného plánu a projektových zámerov mesta  

 spracovanie finančného plánu a návrh finančného zabezpečenia PHSR 

 

Tlač pracovnej verzie dokumentu v 5 čierno-bielych exemplároch 
Tlač finálneho dokumentu v 3 farebných exemplároch 
Tlač finálneho dokumentu v 2 čierno-bielych exemplároch 
Grafická úprava finálneho dokumentu 
2 x CD s digitálnou podobou dokumentu 
 

- Profil mesta Rožńava ako samostatný dokument: slovenská/anglická/maďarská verzia, 
plnofarebný propagačno-informačný materiál formátu  A5, v náklade 1000ks, 2x CD s digitálnou 
podobou dokumentu. 

 OBSAHOVÁ FORMA DOKUMENTU PHSR MESTA ROŽŇAVA 

Obsah 

ÚVOD  
PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA ROŽŇAVA  
VÍZIA MESTA ROŽŇAVA           
1.  Význam, cieľ, metodika a postup spracovania PHSR, základné pojmy  



ANALYTICKÁ ČASŤ 
2.  AUDIT ZDROJOV          

  
2. 1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA  
2. 2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA A JEJ HISTORICKÝ VÝVOJ – Geografická 

charakteristika, prírodné, klimatické a geologické podmienky, Historický vývoj mesta, Kultúrno-
historický potenciál mesta, Heraldické znaky mesta 

2. 3 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV MESTA – Historický vývoj počtu 
obyvateľov mesta, Stav a pohyb obyvateľstva mesta v rokoch 2008-2013, Veková štruktúra 
obyvateľov, Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, Vierovyznanie, Národnostné zloženie 
obyvateľstva, Ekonomická aktivita obyvateľstva, Zamestnanosť, Nezamestnanosť 

2. 4 TECHNICKÁ A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – Technická vybavenosť, Domový a bytový fond, 
Doprava a komunikácie, Telekomunikácie, internet, pokrytie TV signálom, Informačné systémy 
v obci, Protipožiarna ochrana  

2. 5 ŠKOLSTVO, KULTÚRA, ŠPORT – Materské a základné školy, Základná umelecká škola, 
 školské zariadenia, Kultúra a kultúrne zariadenie, Športové zariadenia, športové kluby  
       

2. 6 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ – Zdravotnícke a sociálne zariadenia v obci, 
Sociálne služby na území mesta 

2. 7 ANALÝZA HOSPODÁRSTVA – Organizačná štatistika hospodárstva, Subjekty organizačnej 
štatistiky v obci podľa OKEČ-u, Neziskové inštitúcie, Občianske združenia  

2. 8  ANALÝZA TERCIÁRNEJ SFÉRY – Finančníctvo, Obchod a služby v obci, Služby a potenciál 
cestovného ruchu, Ubytovacie a stravovacie zariadenia 

2. 9 ANALÝZA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – Znečisťovanie ovzdušia a nakladanie s odpadmi, 
Ochrana prírody, Vodné plochy a toky  

2. 10 MAJETOK MESTA  

3. DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM – metodika dotazníkového prieskumu, charakteristika a obsah 
dotazníka, Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu  

4. SWOT ANALÝZA MESTA          

5.  IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA PROBLÉMOV – definovanie problémových oblastí rozvoja mesta, 
kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja       
  

STRATEGICKÁ ČASŤ  
6. VÍZIA MESTA   
7.  STRATÉGIA ROZVOJA MESTA – strategický cieľ mesta, Strategický cieľ, Prioritné oblasti rozvoja 

mesta, ciele, opatrenia a aktivity, Akčné plány      
            

IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ  
8.  ZABEZPEČENIE PHSR – Finančné zabezpečenie PHSR – spôsoby financovania rozvoja mesta, 

Personálne zabezpečenie PHSR – vytvorenie koordinačných skupín zabezpečujúcich realizáciu 
plánov z PHSR v budúcnosti 

9. MONITOROVANIE, VYHODNOTENIE A MODIFIKÁCIA PHSR    
    

   
 
 

 



Príloha č.2 
 

Cenová ponuka 

 
 
Názov zákazky : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožňava roky 2014 – 2020  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lehota vypracovania PHSR/ dni ................................... 

 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu 

zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

 

DPH 

v EUR 

Cena 

s DPH  

v EUR 

Platca DPH 

áno/nie 

 
Vypracovanie PHSR obce 
Rožňava roky 2014 – 
2020  

    


