Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania: „Mediálne služby“
Odpoveď na otázky doručené ku dňu 15.07.2021
Otázka č. 1:
Súťažné podklady, bod 5.1.b Podmienky účasti a doklady na ich preukázanie – Technická
a odborná spôsobilosť.
V danom bode požadujete preložiť minimálne 3 najväčšie referencie poskytnutých služieb iným
klientom agentúry, pričom do referenčného listu požadujete uviesť celkovú cenu v EUR za nákup
médií, ktorá bola fakturovaná.
Pri tomto bode sme narazili na problém, kedy uvedením skutočnej fakturovanej ceny by sme
priamo porušili uzatvorené a platné zmluvné vzťahy (konkrétne časti o NDA), nakoľko takéto citlivé
informácie obchodnej povahy nemáme právo poskytovať tretím stranám.
Radi by sme našli spôsob ako splniť Vašu požiadavku a zároveň neporušiť / neohroziť zmluvné
vzťahy s existujúcimi klientami. Prosím mohla by ste mi poradiť ako pristúpiť k tomuto problému?
Odpoveď č. 1:
Navrhovateľ v takom prípade, priloží k predkladanému referenčnému zoznamu zmlúv
podpísané čestné vyhlásenie, že nie je možné zo strany navrhovateľa poskytnúť údaj
z dôvodu uzavretej zmluvy o mlčanlivosti s odberateľom služieb, nakoľko sa jedná
o obchodné citlivé údaje a celková cena referencie, resp. referencií, ktorých sa uvedené
týka, bola vyššia ako minimálna výška požadovaných referencií.
Otázka č. 2:
Nakoľko nemáme v ČR založenú vlastnú právnu entitu, je povolené riešiť kampane v ČR formou
obstarania u dodávateľa, resp. inej mediálnej agentúry? Zároveň z tohto dôvodu bude aj
poskytnutá referencia od nášho dodávateľa, resp. z inej mediálnej agentury v ČR. Prosím o info, či
je to v poriadku a v súlade s výberovým konaním.
Odpoveď č. 2:
Áno budeme akceptovať aj túto možnosť, ak navrhovateľ preukáže požadovanú referenciu
subdodávateľom, pričom navrhovateľ sa zaväzuje, že nákup médií v ČR bude zabezpečovať
v rámci plnenia a zmluvných dojednaní v zmysle podmienok rámcovej zmluvy tento
subdodávateľ.
Otázka č. 3:
Chápeme správne, že predkladáme minimálne 3 referencie v kumulatívnej hodnote min. vo výške
4 mil. EUR bez DPH:
a. Za obdobie max. posledné 3 roky – t.j. kumulatívna mediálna hodnota klientov uvedených
v referenciách spĺňa požiadavku obratu 4 mil. EUR bez DPH?

b. Chápeme správne, že konkrétne 3 vzorové referenčné kampane však už majú spĺňať vlastné
kritérium mediálnej hodnoty:
i. Celoslovenská imidžová kampaň – 200 tis EUR bez DPH s podielom TV min. 100 tis. EUR
bez DPH s max. rozsahom 3 mesiace
ii. Celoslovenská produktová kampaň - 200 tis EUR bez DPH s podielom TV min. 100 tis.
EUR bez DPH s max. rozsahom 2 mesiace
iii. Celočeská produktová kampaň - s podielom TV min. 100 tis. EUR bez DPH s max.
rozsahom 2 mesiace
c. Pričom jedna referencia musí byť min. vo výške 500 tis. EUR bez DPH – toto prosíme upresniť,
čo sa tým mysli, keďže už je daná podmienka celkovej kumulatívnej mediálnej hodnoty.
Pripadne či sa tým mysli, že minimálne jedna z 3 referenčných projektov musí byť v hodnote
500 tis. EUR bez DPH alebo je to podmienka celého obdobia 3 roky?
Odpoveď č. 3:
a. Áno. Za obdobie 3 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v tomto
obstarávaní v celkovej hodnote kumulatívne za požadované obdobie minimálne vo
výške 4.000.000,- EUR bez DPH.
b. Áno. Predložené referencie musia zahŕňať minimálne realizáciu týchto typov kampaní
v danom rozsahu a hodnote.
d. Najmenej jedna z predložených referencií podľa bodu a. vyššie, teda referencia uvedená
v referenčnom zozname pre jedného odberateľa musí byť kumulatívne za uvedené
obdobie vo výške 500.000,- EUR bez DPH.
Otázka č. 4:
% rozdelenie mediálnych spendov uvedených v referenčných projektoch v prípade onlinu –
prosíme o upresnenie:
a. GDN je pod displejom alebo pod PPC ?
b. FB je pod displejom alebo PPC? alebo pod sociálnymi sieťami ?
c. soc.siete – ide iba o správu FB stránok a produkciu postov, prip. boosting ? alebo tam majú byť
aj mediálne spendy FB, Insta, YT.. ?
d. video – je to aj s YTbom? alebo je YT pod soc. sieťami?
Odpoveď č. 4:
a.
b.
c.
d.

GDN zaraďte prosím pod displej
FB pod sociálne siete
Primárne pod sociálne siete idú mediálne spendy + boosting - FB, Insta
YT zaraďte prosím pod sociálne siete

