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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „On- line reklama pre mesto Žilina v roku 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, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: Janka Hrankaiová
E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

00421417063109

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vytvorenie platenej reklamy na sociálnej sieti a
zverejnenie elektronického banneru.
Predmet zákazky je jeden kompletný celok, ktorý sa skladá z 2 častí:
A. VYTVORENIE PLATENEJ REKLAMY NA SOCIÁLNEJ SIETI – FACEBOOK MESTA ŽILINA
zahŕňa propagáciu príspevkov na Facebooku mesta Žilina v roku 2019 (10
mesiacov) , ich vhodné cielenie, prepojenie so stránkou mesta Žilina a následná analýza a
report výsledkov platenej reklamy,
počet propagovaných príspevkov: minimálne 5 príspevkov/1 mesiac,
suma použitá na propagáciu príspevkov na Facebooku mesta Žilina na 1 kalendárny
mesiac bude: maximálne do výšky 1/10 z ponuky uchádzača v časti A),
objednávateľ zašle dodávateľovi príspevok, ktorý požaduje propagovať na sociálnej sieti
Facebook mesta Žilina minimálne 24 hodín vopred, pred termínom jeho propagácie,

dodávateľ zabezpečí jeho propagáciu v termíne a čase podľa dohody
s objednávateľom a s podmienkami zadanými objednávateľom na správnu vekovú skupinu,
pohlavie, geografické územie, záujmy fanúšikov atď.,
dodávateľ zabezpečí prepojenie daných príspevkov so stránkou mesta Žilina a
následne analyzuje výsledky a poskytne report výsledkov platenej reklamy

B.ZVEREJNENIE ELEKTRONICKÉHO BANNERU
zverejnenie e-bannerov na webovej stránke v roku 2019, ktorá je zameraná so svojim
obsahom na spravodajstvo, kultúru a šport v regióne Žilina a jeho okolí,
počet bannerov: 15,
rozmer banneru: 600 x 300 px (možná odchýlka v px),
doba zverejnenia každého e-banneru: 7 kalendárnych dní/1 e-banner,
objednávateľ zašle dodávateľovi podklady k banneru minimálne 2 pracovné dni pred
požadovaných termínom zverejnenia,
dodávateľ zabezpečí zverejnenie reklamného banneru do 48 hodín od odoslania
podkladov,
objednávateľ si vyhradzuje právo nakladať s bannerom na ďalšie propagačné a
reklamné účely mesta.
Typ zákazky: Služby
CPV:

79341000-6 Reklamné služby

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - poskytovať službu . Nepredkladá uchádzač Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 2. § 32
ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Plnenie predmetu zákazky bude na 10 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 6 600 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.03.2019 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „On- line reklama pre mesto Žilina v roku 2019“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v
záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. 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.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Žilina

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie
Plnenie predmetu zákazky bude na základe objednávok, ktoré budú vystavované samostatne na
jednotlivé služby.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
041/7063109
Mesto Žilina, odborný referent

