
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby  

„Vypracovanie analytickej časti Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí“ 

Podľa § 9 ods. 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 obstarávateľa:   Regionálna rozvojová agentúra Púchov 
Adresa/sídlo:    Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 
IČO:     37923536 

2. Charakteristika predmetu zákazky  

Predmet zákazky: Vypracovanie analytickej časti Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí:   

Vypracovanie podľa aktuálneho znenia Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce/obcí/VUC, vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

Analytická časť každej obce obsahuje minimálne:  

- Komplexná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych 

a kvalitatívnych dát (ďalej len ,,dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej 

a hospodárskej situácie 

- Analýza silných a slabých stránok územia 

- Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov) 

- Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam) 

- Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných 

a neinvestičných projektov k 31.12 príslušného roku) 

- Swot analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov) 

- Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja 

Obce nad 1000 obyvateľov v sume             ........... €/obec           v počte 12 obcí –  celková suma .............. € 

Obce od 500 do 1000 obyvateľov v sume ............ €/obec                  v  počte 12 obcí –  celková suma ..............€ 
Obce do 500 obyvateľov v sume                 .............€/obec            v  počte 12 obcí –      celková suma ..............€ 

3.    Miesto dodania: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

4.    Názov predmetu zákazky : „Vypracovanie analytickej časti Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obcí“ 

5.     Spôsob predkladania ponúk  

Poštou, emailom (ak sa ponuka zasiela elektronicky s naskenovaným podpisom),alebo osobne na adresu 

uvedenú v bode 1. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom: „Vypracovanie analytickej časti Programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí“ -  cenová ponuka NEOTVÁRAŤ.“ 

6.     Lehota na predloženie cenovej ponuky 

Konečný prijímateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 18.08.2015 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1 

tejto výzvy. 

7.    Predpokladaná hodnota zákazky 

Suma spolu s DPH: 12 360,00 € 

8.     Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

Najnižšia cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH. 

 

 

 



  

 

9.    Termín dodania predmetu zákazky 

august – október 2015 

3. Ďalšie informácie konečného prijímateľa 

- cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu; 

alebo zoscanovaná a podpísaná doručená prostredníctvom emailu 

- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 

zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových 

ponúk; 

- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk; 

 

V Púchove dňa  04.08.2015 

 

                                 ................................................. 

PaedDr. Miroslav Kubičár   

                                                                                                                                                              štatutárny orgán 

 



 

 


