Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1. V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Bialoňová
(odbor tlačový)
andrea.bialonova@zilina.sk , 041/5073213
Predmet zákazky:
„Monitoring médií- 11 mesiacov“
Predmetom zákazky je poskytovanie služby monitoringu médií poskytovaná po dobu 11 mesiacov (február
– december 2018):
 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 z verejných, elektronických a printových médií. Monitoring zahŕňa prepisy úplného
znenia príspevkov alebo relácií rozhlasového a televízneho vysielania súvisiace s monitorovanou
tematikou a prepisy úplného znenia printových médií.
2.
 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 portáloch 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.

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky (mesačná)
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina (odbor tlačový)
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: február 2018 - decembra 2018

Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 02.02.2018 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí
obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ
stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač
doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
8.
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom „MONITORING“ NEOTVÁRAŤ!!!.
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný
obstarávateľ predmet zákazky uhradí nasledovne:
9.
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytnutie služby v EUR s DPH
11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 26.01.2018

Ing. Igor Choma
primátor

