VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
BE-ZVO-9-154-14
ZMENA V BODE Č. 14

1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.bielikova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného
obstarávateľa najneskôr do 10.10.2014 do 12:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky: Monitoring médií
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je dodávanie monitoringu médií na základe kľúčových slov zadaných
odberateľom a médií podľa aktuálnej požiadavky odberateľa, v elektronickej podobe, ktorý bude
zasielaný každý pracovný deň na emailovú databázu odberateľa a dodávanie audio / video nahrávok
na základe požiadavky odberateľa.
1. Monitoring médií zahŕňa dodávanie denného monitoringu médií v rozsahu:
a) dodávanie monitoringu médií vo forme textových prepisov správ s relevanciou pre
odberateľa podľa zadaných kľúčových slov odberateľom a
zo zdrojov určených
odberateľom;
b) dodávanie audio/video prepisov t.j. nahrávok televíznych/rozhlasových výstupov súvisiacich
s monitorovanou tematikou odberateľa v elektronickej forme (avi/mp3) do 24 hodín od
vysielania výstupu;
c) umožnenie neobmedzeného 24 hodinového on-line prístupu do osobitne vytvorenej
klientskej databázy informácií z mediálnych výstupov všetkých relevantných médií v SR (TV,
rádiá, printy, online portály), ktorá umožňuje vyhľadávanie, triedenie, spracovanie
a archivovanie výstupov podľa individuálnych požiadaviek odberateľa vrátane;
d) služba RSS feeder vo forme emailových notifikácií dodávaných na adresy určené
odberateľom podľa zadaných kľúčových slov a zo zdrojov určených odberateľom;
e) monitoring vo forme clippingu (náhľad článkov uverejnených v tlači) je k dispozícii na
vyžiadanie odberateľa v rámci paušálnej ceny v rozsahu maximálne päť výstupov (clipov)
mesačne (t.j. clipping nie je súčasťou každodenne zasielaného monitoringu).
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2. Krízový monitoring aj v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a počas štátom uznaných
sviatkov v prípade požiadavky odberateľa. Krízový monitoring s relevanciou pre odberateľa podľa
zadaných kľúčových slov odberateľom a zo zdrojov určených odberateľom bude mať podobu:
a) textových prepisov správ
b) audiovizuálnych nahrávok.
5. Termín poskytnutia služieb: 1.1.2015 – 31.12.2017
6. Typ zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
7. Lehota na predloženie ponúk: do 14.10.2014 do 12:00 hod.
8. Ponuka musí obsahovať:
8.1 Doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 10
tejto výzvy. Doklady uchádzač predloží vo papierovej podobe a doručí osobne alebo poštou
v lehote na predkladanie ponúk.
8.2 Cenovú ponuku – uchádzač zadá cenu do e-aukčného portálu proe.biz.
9. Spôsob predloženia ponúk:
Uchádzačovi bude zaslaná pozvánka na účasť v tomto obstarávaní po registrácii. Pre registráciu do
e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2470
9.1 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti okrem bodu 10. písm. e) Vypracované zadanie
- poštou v papierovej forme.
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Podateľňa
Mgr. Daniela Víglaská
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Slovenská republika
V prípade osobného doručenia do podateľne bude návrh prevzatý na vyššie uvedenej adrese
v nasledovných hodinách:
Pondelok
8.00 – 13.00 hod
Utorok
8.00 – 13.00 hod
Streda
11.00 – 16.00 hod
Štvrtok
8.00 – 13.00 hod
Piatok
8.00 – 13.00 hod
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo na inú adresu ako je
uvedená vyššie sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Ponuka uchádzača predložená na mieste a v lehote stanovenej verejným obstarávateľom sa
uchádzačom nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie z vyhlásenej verejnej súťaže.
Označenie ponuky:
Vonkajší obal ponuky musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi:
-

adresa verejného obstarávateľa,
identifikácia uchádzača (jeho obchodný názov a adresa sídla alebo miesta podnikania), ,
označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“,
označenie heslom verejného obstarávania: „Monitoring médií“
V prípade, ak obálka s ponukou nebude zreteľne označená vyššie uvedeným nápisom alebo
nebude na nej čitateľne uvedený obchodný názov a adresa uchádzača, verejný obstarávateľ si
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vyhradzuje právo ju nepovažovať za obálku s doručenou súťažnou ponukou a ponuku v nej
obsiahnutú nezaradiť do súťaže.
Vypracované zadanie – modelový monitoring médií za deň 23.6.2014, podľa zadania uvedeného
v prílohe č. 1 tejto výzvy (bod 10. písm. e) tejto výzvy) uchádzač predloží v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu, ktoré bude tvoriť súčasť obálky s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok
účasti.
9.2 Cenová časť ponuky - Elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz
Po úspešnej registrácii verejný obstarávateľ zašle záujemcovi prostredníctvom e-aukčného portálu
proe.biz pozvánku, na základe ktorej sa môže zúčastniť verejného obstarávania.
Uchádzač predloží prostredníctvom ikony „prílohy účastníka“:
scan podpísaného Návrh na plnenie cenového kritéria (cenová ponuka) v zmysle prílohy
pozvánky, ktorá bude uchádzačom poslaná v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu
proe.biz. Návrh na plnenie cenového kritéria musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
10. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie predmetu obstarávania alebo iný
doklad o oprávnení podnikať. Predkladá sa originál dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3
mesiace alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
b) Čestné vyhlásenie (doklad musí byť originál, opatrený odtlačkom pečiatky, menom a podpisom
uchádzača), že:
- sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3
rokoch,
- nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,
- nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze
alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie
je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
- nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
predpisov platných v krajine jeho sídla,
- výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenými na webovej
verejného obstarávateľa.
Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača a
požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
c) Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo čestné vyhlásenie
podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom DPH.
d) Zoznam poskytnutých služieb (referencie) z oblasti služieb monitoringu médií z hľadiska
finančného plnenia za predchádzajúce tri (3) roky predchádzajúcich dňu uverejnenia tejto
zákazky (6.10.2014). Verejný obstarávateľ požaduje predloženie minimálne troch (3) takýchto
referencií za požadované obdobie. Za jednu poskytnutú službu sa považuje dodávanie
monitoringu médií jednému odberateľovi.
Každá z predložených referencií musí obsahovať:
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-

Obchodné meno a sídlo odberateľa.
Opis predmetu dodávky.
Obdobie, v ktorom bola služba poskytnutá.
Finančná hodnota referencie.
Kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa.

VO požaduje splnenie ďalších podmienok preukazujúcich splnenie podmienok účasti:
e) Vypracované zadanie – modelový monitoring médií za deň 23.6.2014, podľa zadania uvedeného
v prílohe č. 1 tejto výzvy.
f)

Podpísaný návrh Rámcovej dohody o poskytovaní služieb monitoringu. Návrh zmluvy musí byť
podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Akékoľvek návrhy zmien alebo doplnení
Obchodných podmienok môže účastník predložiť vo forme samostatného dokumentu. Tieto
návrhy môžu byť predmetom vzájomného rokovania verejného obstarávateľa s uchádzačom
o návrhu. V prípade, ak verejný obstarávateľ s uchádzačom nedospejú na rokovaní k dohode
o zmene Obchodných podmienok, má sa za to, že platia pôvodné podmienky verejného
obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o predložených ponukách so všetkými
uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich informácií,
resp. dokladov alebo o vysvetlenie predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a
nebude im umožnená účasť v elektronickej aukcii.
Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb monitoringu bude dostupná v prílohe pozvánky, ktorá
bude uchádzačom poslaná v prípade prihlásenia sa do e-aukčného portálu proe.biz.
Vyššie uvedené požadované doklady a) až f), s výnimkou písm. e), uchádzač predloží v
papierovej forme na adresu uvedenú v bode 9.1 tejto výzvy.
11. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2014.
12. Cena predmetu obstarávania:
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane
z pridanej hodnoty.
Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších právnych predpisov).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet obstarávania
a primeraný zisk.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Spôsob vyhodnotenia ponúk bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
14. Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať elektronickú aukciu.
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V prípade realizácie elektronickej aukcie bude termín jej realizácie uvedený vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii. Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky
účasti!
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich ponuky
zadané v zapečatenom kole.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu
termínu elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky a splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom rámcovú dohodu.
Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody bude cenová ponuka na základe výsledku elektronickej
aukcie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu
v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
15. Obchodné podmienky:
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Ostatné obchodné podmienky sú uvedené v návrhu rámcovej dohody.
16. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude
táto zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa
nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie
ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona
nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so
sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný
verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu
s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň
súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne
verejnému obstarávateľovi.
Doplňujúce informácie k obstarávaniu, ako aj návrh zmluvných podmienok, budú zaslané
záujemcom spolu s pozvánkou na účasť vo výbere verejného obstarávateľa, ak sa prihlásia do eaukčného portálu proe.biz, tak ako to je uvedené vyššie v texte.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie
ponuky alebo zrušenie obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému
obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Dátum zverejnenia: 9.10.2014
17. Prílohy
1 Zadanie
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Príloha č.1
ZADANIE
Modelový monitoring z 23.6.2014
Na základe kľúčových slov a monitorovaných médií (uvedené nižšie), prosíme predložiť modelový
monitoring v 2 variantoch: (a) bez clippingu (t.j. len textový prepis a nahrávky) a (b) vrátane clippingu
(textový prepis, nahrávky, clipping); pri (a) aj (b) prosíme uviesť samostatne cenu; hodnotiť sa bude
kvalita a formát výstupu (textový prepis, navrhovaný spôsob dodania audio/video nahrávky, forma
RSS feedu a pod.)
Kľúčové slová
Poznámka: zoznam kľúčových slov je živý dokument, požadujeme možnosť flexibilnej úpravy
zoznamu na základe požiadania (doplnenie resp. vypstenie termínov na základe aktuálneho vývoja).
SPP, Slovenský plynárenský priemysel, PPC, Galantaterm, Slovgeoterm, Geoterm, Gazprom,
paroplyn, Transgas, Transgaz, Probugas, Probugaz, Slovenský plynárenský podnik, Paroplynový
cyklus, Ducký, Gasprom, Nafta, Enel, , MOL, RWE, rwe transgas, Rwe, Transpetrol, Lukoil,
Energotel, Pozagas, Pozagaz, , Gazexport, Naftogaz, OMV, obnoviteľné zdroje, obnoviteľný zdroj,
alternatívne palivá, alternatívny+(zdroj, palivo), alternatívnych palív, plyn, plynárenstvo, Nadácia spp,
Slovenský paraolympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, SPV, eustream, Eustream, Vahram
Chuguryan, Danica Behárková,URSO, ÚRSO, úrad reguláciu sieťových odvetví, Vemex, Shell,
Lumius, Nord Stream, Nordstream, Nabucco, Nabuco, MND, EkoFond, emisné kvóty, emisná kvóta,
emisné povolenky, emisná povolenka, SPP-distribúcia, SPP-distribucia, plynovod,plynárenské
zariadenie,potrubie, potrubia,peter bednár, Energetický a průmyslový holding, Energetický a
průmyslový holding, EPH, CNG, bridlicový plyn, zemný plyn.
Zoznam médií
Denníky: Hospodárske noviny, SME, PRAVDA, Korzár, Nový čas, Plus jeden deň, Šport, Új Szó.
Týždenníky a mesačníky: .týždeň, ASB, Auto magazín, Báječná žena, ECHO (všetky regióny
a všetky periodicity vrátane príloh), Banskobystrické noviny , KORZÁR (všetky regióny a všetky
periodicity vrátane príloh), Bratislavské Noviny, Bratislavský KURIÉR, Brejk, Byvanie stavby reality,
Deti, móda, rodina, Dieťa, Dobré jedlo, Dobré zdravie, Dom a byt, Doprava a logistika, Echo, Emma,
Enviromagazín, ESCAPE, EuroBiznis, EuroReport plus, Eurostav, Eurotelevízia, Eva, Extra plus, For
men, Forbes, Futbal magazín, Gastro, Gold Man, Golf, GoodWill, Hair & Beauty, Harmonia, HN
reality, Horeca, Horehronie, Hospodárske noviny, prílohy Humenský KORZÁR týždenník, IN, In
bar & restaurant, InfoWare, Inspire magazine, Instore, Interier, Investor, Inžinierske stavby,
Kamarát, Kilometer, Komunálne financie, Korzár košický večer, Korzár POHODA, Košické Echo,
Kysucké Echo, Kysucké noviny, La Femme, LEKÁRNICKÉ LISTY, Lekárske listy, Levické ECHO,
Liek, Línia, Liptovské ECHO, Liptovské noviny, Logistika, Ľubovnianské ECHO, Ľubovniansky
KORZÁR týždenník, Lučenecké ECHO, MADAM eva, Magazín Pravdy, Magazín zdravia, Malacký
hlas, Mama a ja, Mamina, Maminka, Medical Practice, MIAU, Moderná Žena, Môj dom, Môj
dom ekoBývanie, Moja psychológia, Moje zdravie, MY Kysuce, MY SENEC – PEZINOK, Naše
novosti, Navibox, Nitrianske ECHO, Nitrianske noviny, Nove zámky-Komárno ECHO, Noviny
Juhozápadu, Noviny Slovakia, Noviny stredného Považia, Noviny Žiarskej kotliny, Novohradské
noviny, Nový Čas bývanie, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas pre Zdravie, Nový čas pre ženy, Nový
Čas pre ženy EXTRA, Novy čas prílohy, Nový Čas víkend, Obchod, Obecné noviny Obrana
Odpady CZ OK! one Oravské noviny PC Revue PC World Pekné bývanie Pezinské ECHO,
PLAYBOY, Plus 7 dní, Plus jeden deň magazín, Plus jeden deň pre ženy Plus jeden deň prílohy
Praktická Slovenka, Pravda prílohy prečo nie?!, PRIEBOJ, Profi auto, Profit, Quark Revue
priemyslu, Roľnícke noviny týždenník, Run, Rytmus života, S-reality, SALÓN, Senecké ECHO,
Sestra, Six Stars, Slovak Spectator, Slovenka, Slovenská Brána, Slovenský výber, SME prílohy
sme Ženy, Spišskonovoveský KORZÁR týždenník, Star, Stavebné materiály, Stavebníctvo
a bývanie, Stop, Stratégie, Systémy logistiky Magazín, Šaľa-Galanta ECHO, Šarm, Šarmantná
žena, Štýl bývania, Tatransko Spišské Echo, TECHBOX, Tempo noviny, Topoľčianske noviny,
Transport, Trenčianske ECHO, Trenčianske noviny, Trend, Trnavské ECHO, Trnavské noviny,
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Trucker Turčianske ECHO, Turčianske noviny, TV OKO, TV Svet, Týždeň na Pohroní, Týždenník
pre Záhorie, Urob si sám, Vásarnap, Voyage, WELLness, Woman magazín, Záhrada & Bývanie,
Zdravie, Zdravotnícke Noviny, Zvolenské noviny, Zvolensko, Podpolianske noviny, Žilinské noviny,
Žilinský večerník, Život.
Rádiá: Slovenský rozhlas Rádiožurnál 7:00, 12:00, 18:00, 22:00, Z prvej ruky 12.30, K veci 18.15,
sobotné dialógy Sobota 12.10
Expres Správy 8:00, 12.00 17.00 + Braňo Závodský naživo 12.05 PO-PI, LUMEN Správy 6.00,
12.00, 18.00,
TV: RTVS: Správy RTVS 19.00, Správy a komentáre, Reportéri, O 5 minút 12
TV Markíza: Televízne noviny (19.00), Lampáreň, Na telo
TV JOJ: Veľké noviny TV JOJ 19.00, Krimi noviny
TA3: Hlavné správy 18.30, Téma dňa, Analýzy a trendy, Peňaženka, Labyrint, V politike
Online: aktuality.sk, aktualne.sk, topky.sk, pluska.sk, sme.sk, pravda.ks, hnonline.sk.
slovakspectator.sk, thedaily.sk, TA3.com, cas.sk.
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