Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete poskytnutí následujících informací k
výběrovému řízení na dodavatele „Databáze elektronických informací, monitoringu médií a
přepisu pořadů“, které bylo nedávno vyhlášeno:
1) Kdo byl účastníkem uvedeného výběrového řízení?
2) Jaký byl výsledek výběrového řízení, včetně pořadí a hodnocení účastníků VŘ?
3) Byl nějaký účastník vyřazen pro formální či technické nedostatky nabídky?
4) Je pravdou, že v rámci zakázky je umožněno Dodavateli další nakládání s daty v
souladu s jeho podnikáním a to bezúplatně, exklusivně a bez dalších omezení či licenční
smlouvy?
5) Kdo je vlastníkem textových přepisů realizovaných dle této veřejné zakázky?
6) Jak je řešena ochrana autorského práva, pokud není Dodavatel vázán licenční
smlouvou.
7) Jaký má ČESKÝ ROZHLAS zájem poskytovat výsledek smluvní plnění veřejné
zakázky jednomu Dodavateli k dalšímu užití a to bezúplatně a bez dalších podmínek?
8) Proč není plnění veřejné zakázky zveřejňováno volně, tedy jako „Otevřená data“
(http://opendata.gov.cz/) například v rámci aktivit Akčního plánu Ministerstva vnitra
pro rozvoj digitálního trhu a spolupráce s Koordinátorem digitální agendy.
Dále žádáte o
9) Kopii všech smluv a objednávek uzavřených se společností NEWTON Media,
a.s. Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4 IČ: 28168356 (Městský soud v Praze,
odd. B vložka
12446) od roku 2002.
10) Kopii všech smluv a objednávek uzavřených se společností Anopress IT, a.s.
ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8 IČ: 26694484 DIČ:
CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642 od roku
2002.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.
K vašim dotazům:
ad 1/ Účastníky zadávacího řízení Veřejné zakázky VZO 19/2016 - Databáze elektronických
informací, monitoringu médií a přepisů pořadů byli:
- NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO
281 68 356;
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-

TOXIN s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 00, IČO
022 25 166.

ad 2/ Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
ad 3/ Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník TOXIN s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice,
V Olšinách 2300/75, PSČ 100 00, IČO 022 25 166 v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nesplnění zadávacích podmínek.
ad 4/ Ne, není. Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
ad 5/ Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. , o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisům, tedy vlastnictví textových přepisů v rámci
této veřejné zakázky není řešeno.
.
ad 6/ Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tudíž ochrana autorského práva v rámci této
veřejné zakázky není řešena.
ad 9) V příloze vám poskytujeme kopie smluv a objednávek uzavřených Českým rozhlasem
se společností NEWTON Media, a.s., Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ 28168356,
od roku 2002.
ad 10) V příloze vám poskytujeme kopie smluv a objednávek uzavřených se společností
Anopress IT, a.s., Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ 26694484, od roku 2002.

Příloha: kopie 8 smluv uzavřených mezi Českým rozhlasem a NEWTON Media, a.s.
kopie smlouvy uzavřené mezi Českým rozhlasem a Anopress IT, a.s.
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