VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU „DENNÍ ELEKTRONICKÝ MONITORING MÉDIÍ – KARLOVY VARY“
Statutární město Karlovy Vary, Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČ: 00254657, zastoupené
Mgr. Renatou Hybnerovou, vedoucí odboru kancelář primátora, (dále jen „Zadavatel“)
Vás tímto jako možného zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
služeb dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Výzva“)
za účelem realizace veřejné zakázky – denního elektronického monitoringu médií.

1. NÁZEV ZAKÁZKY:
„Denní elektronický monitoring médií – Karlovy Vary“

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění je denní elektronická dodávka monitoringu českých médií, tj. tisku, televizí, rádií a
zpravodajských serverů, včetně jejich případných regionálních mutací. Monitoring bude dodáván denně do 7:30
e-mailem jako zpráva ve formátu HTML (dále jen „report“) na e-mailové adresy určené zadavatelem pro
potřeby zadavatele, jeho orgánů a organizací.
Požadované uspořádání reportu:
a.

b.

Seznam: Seznam zjištěných článků, zpráv, reportáží, dále jen „zpráv“. Seznam je řazen dle relevance, tj.
nakolik se dotýká činnosti městské samosprávy, magistrátu města, významného dění ve městě. Každou
položku seznamu tvoří nadpis zprávy, zdroj, anotace nebo relevantní výňatek z textu, odkaz na
doslovný přepis textu v druhé části reportu. Nadpis zprávy slouží jako odkaz na náhled zdroje, tj. sken
článku z tisku, audiozáznam rozhlasové či videozáznam televizní zprávy, nebo na webovou stránku
zprávy na zpravodajském serveru.
Obsahy: Po seznamu zpráv následují stejně seřazené doslovné texty zpráv. U zpráv z tisku či internetu
jejich text, u zpráv rádií či televizí jejich doslovný přepis, s vyznačenými klíčovými slovy, pro které byla
zpráva zařazena do reportu.

Monitoring bude obsahovat pouze relevantní zprávy vybrané na základě klíčových slov, relevanci určuje jejich
četnost a blízkost. Klíčová slova budou definována zadavatelem před první dodávkou služby, a mohou být na
vyžádání zadavatele operativně měněna v závislosti na aktuálním dění a změnách ve městě. V případě dělených
zpráv (typu pokračování na str. 3) je vhodné je v reportu uvést jako zprávu jedinou. U přepisů rádia a televize
nebude uveden text celého pořadu (např. Události v regionech), ale jen relevantní části (např. reportáž z
Karlových Varů).
Zadavatel žádá o zkušební dodávky denního monitoringu na adresy j.kopal@mmkv.cz a h.kysela@mmkv.cz
v době od 5. do 12. 12. 2018 a vyhrazuje si právo odmítnout nabídku dodavatele, který nebude schopen
dodávat službu v definované a očekávané kvalitě a kompletní.

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE
Kontaktní osoba zadavatele pro dotazy a upřesnění.: Jan Kopál, j.kopal@mmkv.cz, tel. 725 050 114.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Služba bude poskytována od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, tj. 24 měsíců.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 156 000 Kč bez DPH.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena bez DPH za celou dobu plnění.

8. SMLOUVA
Návrh smlouvy zájemce přiloží k nabídce.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební styk bude prováděn bezhotovostně převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele, na základě faktur,
které budou za každý realizovaný měsíc vystaveny na částku rovnou jedné čtyřiadvacetině celkové nabídkové
ceny. Splatnost faktur bude 21 dní ode dne doručení zadavateli.

10.

DOBA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou doručeny v uzavřené neprůhledné obálce na podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary do 12.
prosince 2018, 14:00. Doručení je možné osobně nebo zasláním na adresu Magistrát města Karlovy Vary,
Odbor kancelář primátora, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary. Obálka bude výrazně označena
NEOTEVÍRAT - Výběrové řízení - Monitoring médií. Nabídky budou obsahovat telefon a e-mailovou adresu
kontaktní osoby uchazeče.

11.
-

PRÁVA ZADAVATELE

odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
změnit zadávací podmínky
zrušit zadávací řízení
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení

V Karlových Varech 30. 11. 2018

Mgr. Renata Hybnerová
vedoucí odboru kancelář primátora

