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Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky 
 

Verejný obstarávateľ - Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, IČO 
36064041, rozpočtová organizácia - sa na Vás obracia v súvislosti s obstarávaním zákazky  
 
„Denný monitoring médií“  
 
so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených 
požiadaviek. 
1. Opis predmetu zákazky  

P.č. Predmet zákazky Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky 

1. denný monitoring médií 

1. off- line monitoring tlačených, elektronických a internetových médií triedený 
podľa kľúčových slov, 

2. do 10 ks 1-3 slovných výrazov, ktoré sú kľúčovými slovami, 
3. automatický link na monitoring,  ktorý nie je potrebné denne prestavovať, 
4. archív monitoringu  priamo prístupný prostredníctvom jednoduchého výberu dátumu 

dňa monitoringu pre každého zamestnanca obstarávateľa, 
5. vyhľadávanie ľubovoľného textového výrazu nad kompletným obsahom 

zhotoviteľom poskytnutého  monitoringu priamo prístupné pre každého 
zamestnanca obstarávateľa, 

6. možnosť poskytnutia skúšobnej prevádzky monitoringu grátis (najdlhšie 
do 29.1.2014), začiatok skúšobnej prevádzky najneskôr do 2 pracovných dní 
od zaslania ponuky uchádzačom.  

 
2. Predpokladaná hodnota zákazky   

do 1800 eur bez DPH ročne, zmluva sa bude uzatvárať na dobu určitú od 1.2.2014 do 30.6.2015 
3. Podmienky účasti 

Cenovú ponuku je potrebné predložiť v samostatnom dokumente s uvedením identifikačných údajov 
uchádzača, dátumom spracovania ponuky, ktorého súčasťou je aj tabuľka v štruktúre uvedenej 
nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v ods. 4 a spôsobom 
uvedeným v ods. 5.  

 eur 

P.č. Predmet zákazky 
Cena za 1 mesiac  

bez DPH 

Cena počas trvania 
zmluvy (17 mesiacov) 

bez DPH 

Cena počas trvania 
zmluvy (17 mesiacov) 

vrátane  DPH 
1. monitoring médií    

Spolu    
 

P.č. Predmet zákazky 
Jednotka ocenenia Cena  

bez DPH 
Iná kalkulácia * 

1. cena monitoringu kľúčových slov nad rámec počtu 
zahrnutého v paušále  

ks/deň   

2. prepis TV alebo rozhlasovej relácie na DVD 1 ks   
 

*/ oceňte a popíšte Váš návrh kalkulácie v prípade, že uvedený spôsob Vám nevyhovuje 
  

V návrhu cenovej ponuky uveďte: 
a) čas dodania pravidelného denného monitoringu obstarávateľovi, 
b) zoznam tlačených, elektronických a internetových médií, ktorých monitoring v súlade 

s platným autorským zákonom poskytujete. 
 

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky   
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 23.1.2014 
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5. Spôsob predloženia cenovej ponuky 

 elektronickou poštou na adresu  pecova@vop.gov.sk 
 poštou 
 osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv 

6. Spôsob určenia ceny 
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5 na základe 
vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 
Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom 
tabuľky uvedenej v ods. 5. 

7. Zmluva 
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý v stanovenej lehote  predložil 
najvýhodnejšiu ponuku s ohľadom na cenu a kvalitu predmetu zákazky a podľa potrieb verejného 
obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, 
že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.   

8. Obchodné podmienky  
a) na dodanú službu  bude vystavená samostatná faktúra najneskôr do 10 pracovných dní 

od ukončenia kalendárneho mesiaca,  
b) faktúry zasielať na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava,  
c) záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa zmluvy a platných právnych noriem,  
d) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je najmenej 30 dní od jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi.  
 
 
V Bratislave 16.1.2014 
 
 
 


