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Poptávka: podání cenové nabídky  

Název zakázky:   Zajištění mediálního monitoringu 

Zadavatel:   Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

Jednající:   Mgr. Jana Běhalová 

 

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na zajištění mediálního monitoringu pro Kancelář 

architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 

134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace viz 

příloha č. 1. 

 

Předpokládaný termín plnění:            1 rok od podpisu smlouvy 

Místo plnění předmětu nabídky: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno  

Způsob podání nabídky: elektronicky na emailovou adresu: 

frankova.petra@kambrno.cz 

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 1. 2018 do 12:00 hodin 

Obsah nabídky: specifikace služby a cenová nabídka 

 

Kritérium pro hodnocení nabídky: kritériem je cena za paušální měsíční poskytnutí služeb 

v poměru k rozsahu nabízených služeb 

 

Kontaktní osoba: Jana Běhalová 

 behalova.jana@kambrno.cz, tel. 725 428 893 

V Brně dne 9.1.2018 

 

 ………………………………………………. 

 Mgr. Jana Běhalová, vedoucí komunikace 

 

příloha: 

- Příloha č. 1 – Specifikace zadání 
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Příloha č. 1  

Specifikace zadání 

 

Poptáváme zajištění dodávky monitoringu médií, který bude sledovat tištěné, online a televizní zdroje, 

a to na celostátní a regionální úrovni podle zadaných klíčových slov. 

Poptáváme nabídku na: 

A) Přístup do archivu médií na denní bázi s možností vyhledávání jednotlivých článků podle 

zadaných klíčových slov. Možnost exportu textových výstupů do formátu Word nebo Excel, 

případně i možnosti náhledů celých stránek (JPG, PDF). Předpokládáme, že počet relevantních 

výstupů pro export se pohybuje do cca 20 výstupů/týden. 

 

B) Zasílání týdenního monitoringu médií podle zadaných klíčových slov v podobě reportu do e-

mailu (s možností změny klíčových slov v průběhu roku podle aktuálních preferencí). 

 

Nabídka by měla obsahovat následující: 

- Výčet monitorovaných médií a jejich počet. 

- Specifikaci nabízených služeb pro variantu A a B (viz výše), případně jejich kombinaci. 

- Cenovou kalkulaci obou variant, jejich kombinace. Cena bude uvedena za kalendářní měsíc. 

- Ideálně i ukázku přístupu do archivu/ reportu. 

Informace k zadání dále doplníme na vyžádání. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


