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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov
(február - december 2019)“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je Monitoring médií poskytovaný po dobu 11 mesiacov (február – december
2019):
• denný monitoring zasielaný na e-mailové adresy zadané objednávateľom – monitoring
realizovaný prostredníctvom kľúčových slov zadaných objednávateľom a doručovaný poskytovateľom
služby každý pracovný deň, najneskôr do 8.00 hod. na zadané e-mailové adresy. Výber denného
monitoringu podľa kľúčových slov bude zadaný objednávateľom. Výber monitoringu zo všetkých
verejných, elektronických a printových médií pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Monitoring
zahŕňa prepisy úplného znenia všetkých príspevkov alebo relácií rozhlasového a televízneho
vysielania (zo všetkých rozhlasových a televíznych staníc, ktoré vysielajú na území Slovenskej
republiky) súvisiace s monitorovanou tematikou a prepisy úplného znenia printových médií.
• on-line monitoring médií s 24-hodinovým prístupom do databázy poskytovateľa služby, v
ktorom sa vyhľadáva prostredníctvom ľubovoľných kľúčových slov. On-line monitoring zahŕňa okrem

monitoringu webových portálov i monitoring sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube).
Zabezpečí sa prístup pre viacerých užívateľov.

Ďalšie:
Doručovanie denného monitoringu médií zabezpečí poskytovateľ služby elektronicky (e-mailom)
počas pracovných dní, najneskôr do 8.00 hod. príslušného pracovného dňa za obdobie bezprostredne
nadväzujúce na obdobie pokryté predchádzajúcim monitoringom. E-mailové adresy v
neobmedzenom počte na doručovanie monitoringu médií zašle objednávateľ poskytovateľovi služby.
Vyžaduje sa, aby bola databáza on-line monitoringu niekoľko krát denne aktualizovaná. Vyžaduje sa
minimálne 300 zdrojov (slovenských a zahraničných), v ktorých je on-line monitoring vykonávaný.
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (nepredkladá uchádzač).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 4 200 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 25.01.2019 , 13:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019)“.
Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre
odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.
Vystavené budú mesačné objednávky.

10. Miesto poskytnutie sluzieb
Námestie obetí komunizmu 1

11. Obsah ponuky
Najnižšia cena za poskytnutie služby za celých 11 mesiacov.

12. Doplnujuce informacie
S pozdravom

PhDr. Stanislava Rudincová
0042141 70 63 310
Mesto Žilina, odborný referent špecialista

