
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby  s názvom  
 
Číslo : 28/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Aktualizácia webového sídla  
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:               00328 758 
     
    Kontaktná osoba : 
    Vo veciach technických: Ing. Marek Krišťák  
    Telefón:058/7773232 
    e-mail: marek.kristak@roznava.sk        
    Vo veciach verejného obstarávania: Mária Kardošová 
    Telefón: 058/7773256 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
  
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad Rožňava 
 
3. Opis predmetu zákazky : 
Predmetom zákazky je vizuálna a obsahová aktualizácia webového sídla mesta Rožňava, 
ktorá spočíva v nasledovných úkonoch. 

a/  Vytvorenie jedine čného grafického dizajnu, ktorý bude spojením modern ého 
vizuálu a   
     ľahkej orientácie pre užívate ľov web stránky 

• Moderná a pútavá grafika 
• Prehľadnosť webového sídla 

 
b/  Prispôsobenie webového sídla pod ľa požiadaviek a potrieb mesta Rož ňava ako sú   
     napríklad: 

• Neobmedzený počet podstrán 
• Slideshow – menenie obrázkov, flash animácií 
• Kontaktný formulár  
• Mapa stránok 
• Prepojenie s FB stránkou, Google plus, 
• Zriadenie Google Analytics na sledovanie štatistík 
• Denná záloha internetovej stránky až 7 dní (v prípade výpadku možnosť 

obnovenia z predchádzajúceho dňa) 
• Možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov  
• Bezplatné pridávanie bannerov, odkazov a preklikov na iné stránky podľa 

požiadaviek mesta 
 
c/  Preklopenie starej stránky  

• Preklopenie spätne 1 rok aktuálnych údajov, pre staršie dáta bude potrebné 
ponechať staršiu verziu webového sídla  

 



d/  Preklopi ť bude potrebné:  

• Texty 

• Obrázky 

• Flash animácie 

• Fotogalérie 

• Tabuľky 

• Dokumenty  

• Články 
 

e/  Ďalšie požiadavky:  
• Telefonická podpora v prípade otázok a technických problémov 
• Vlastný redakčný systém, ktorý umožní upraviť všetky podstrany webu, pridávať 

a meniť novinky, produkty, fotografie, aktuality, texty atď. priamo na stránke 
cez frontend rozhranie 

• Webové sídlo musí spĺňať všetky požiadavky a štandardy MF 3/2014 
• Funkčnosť webového sídla na notebookoch, počítačoch, tabletoch, mobilných 

telefónoch a vo všetkých prehliadačoch - Internet Explorer 9.0+, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 7.5+ 

• Responzivita web sídla  
• Predloženie vizuálneho návrhu úvodnej stránky webového sídla  

 
4. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Podľa opisu v bode 3 a požiadavky verejného obstarávateľa. 
 
5. Kategória služby 7  kód CPV : 72413000-8  Návrh webových (www) sídiel 
 
6. Možnos ť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7. Variantné riešenie: 
Nepripúšťa sa. 
 
8. Podmienky ú časti uchádza čov: 

• Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom 
podnikania  oprávňujúci dodávať    tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať 
práce podľa   predmetu   obstarávania  zákazky - výpis  z  obchodného  registra, 
resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže  uchádzač nahradiť  
potvrdením  Úradu  pre  verejné obstarávanie  vydaného   podľa  ust. § 133 zák. NR 
SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).  

• Úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy na poskytnutie služby. 
 

• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 
výhradne prostredníctvom elektronickej pošty.  

• Ponuku je potrebné zasla ť výlu čne na e-mailovú adresu 

maria.kardosova@roznava.sk do 25.06.2014 do 10.00 hod..  Ponuky zaslané po 

uvedenom termíne a na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované.  

• Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1  tejto výzvy.  



9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: najneskôr do 15.09.2014 
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
10. Podmienky financovania: 
Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi formou splátok podľa dohody s úspešným 
uchádzačom.  
Predpokladaná  hodnota zákazky je 3 800  €  bez DHP  
 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
- cena vrátane DPH 70 % 
- grafika 10 % 
- RSE s webeditorom 10 % 
- rýchlosť servisu 10 % 
   
12. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 
podklady sa preto neposkytujú. 
 
13. Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave dňa 20.06.2014 
 
Príloha č.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


