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OBJEDNÁVKA

160119

11.8.2016

číslo

vystavena dne

 

 

Objednatel Dodavatel

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Název NEWTON Media, a.s.

Sídlo Na Vápence 915/14 Sídlo Na Pankráci 1683/127

130 00 Praha 3 - Žižkov PRAHA 4 - NUSLE

, . OR vedený Městským soudem v Praze v

Zapis oddílu A. vložce 76922 140 00 PRAHA 4

Dat. schránka a95uunk

IČO 03630919 IČO 28168356

DIČ CZO3630919 DIČ C228168356

Bank. spojení Česká spořitelna, a.s.

v, , „ , podaná v rámci veřejné zakázky
CIslo uctu 6303942/0800 Nabldka VZ_2016_0061 Monitoring médií

IBAN C212 0800 0000 0000 0630 3942 Doba plnění 1.9.2016 - 31.8.2019

 

Kontaktní os.

 

Ing. Jaroslava Tomišková Kontaktní os.

 

Mgr. Adriana Kocmanová

 

   
 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

Telefon 225515427 Telefon 607055611

E-mail iaroslava.tomiskova@spcss.cz E-mail adriana.kocmanova@newtonmedia.cz

Poznámka Nedílnou součástí objednávky je nabídka

„, , , v , Cena za jednotku v Kč Cena celkem v Kč bez

Oznacenl Nazev Mnozstw MJ bez DPH DPH

1 Zpracování denního monitoringu 36 měsíc 5 000,00 Kč 180 000,00 Kč

2 Poskytnutí vyhledávací databáze 36 měsíc 2 000,00 Kč 72 000,00 Kč

Celkem 252 000,00 Kč

Splatnost ceny 30 dní ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli na epodatelna©spcss.cz nebo prostřednictvím datové

schránky.

Schválil

Datum

Jmeno, , Ing. Vladimír Dzurilla
prijmeni

Podpis

 

Vystavila Helena Špačková

Schválila Ing. Věra Hnátová

Na základě Žádanky Č. 163, VZ_2016_OO61
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1. Edenfiifikaénfi udaje spotečnosftt

NEWTON Media, as.

Sídto

ICO

orc

Pené'znt Ustav

Císlo Učtu

Statutární organ;

Telefon:

Fax:

E-maH.

Web:

Na Pankra'cr1683/127 PSČ 140 00. Praha 4

28168356

CZ28168356

Česká spořitelna. a s

2601942/0800

Ing Petr Henan, předseda představenstva

Petr Pazour Člen představenstva

00420 225 540 201

00420 225 540101

obchodnr©newtonmedia.cz

http://Www.nevvtonrnedia.cz

Za představenstvo Jedna Jménem společnostl předseda představenstva samostatně, nebo vždy dva Clenove

predstavenstva společné

Kontaktní osoba

Jméno

Funkce

Adresa“

E—mart

Telefon*

Mgr Aorrana Kocmanova

Account manager

Na Pankracr 1683/127. budova Gonnnr 140 00 Praha 4

adriana kocmanova©newtonmedra CZ

+420 225 540 247 +420 607 055 611
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2. Představení společnosti NEWTON Media,; a.s.

POMÁHÁME MĚNIT INFORMACE v KONKURENČNÍ VÝHODU

Vážení obchodní partneří

Nabízíme Vám spolupráci s naší společností NEWTON Media. a s. Našim zakaznikum poskytuieme nejen data

Pomáháme jim proměnit ziskane informace ve správná rozhodnutí. která zvysí JGJlCh konkurenceschopnost Na

tomto východisku Jsme založili nase produktové portfolio se čtveřicí zakladnich služeb tvořících logický retezec

monitoring » analýzy — doporučení — realizace Jsme česká firma s dvacetiletou tradicí krome CR pusobíme

také na Slovensku v Polsku a na Balkane O mezmarodním rozmeru naSeho podnikání svědčí naše Členství v

profesních asociacích AMEC a FIBEP.

Přehled hlavních služeb poskytovaných společností NEWTON Media1

Monitoring médií

Pomužeme vám zachytit a zpracovat veškerá mediální data duležitá pro vasi společnost, at' už Je zdroiem tisk,

televize rozhlas internet, agenturní zpravodajství nebo socrální síte

Analýzy

Analytický tym NEWTON Media pro vás připraví hodnotící zpravy obsahujici grafy. tabulky a komentáře, které vám

dají analyzovaná data do souvislostí

Doporučení a strategie

Pomužeme vám s interpretací analytických poznatku a navrhneme na míru síta doporučení pro další rozvoj vaseho

podnikání.

Realizace

Ve spoluprácn s našimi partnery vám poskytneme podporu pri realrzacr doporučení která povedou k ÚČIDHĚJŠÍ

firemni komunikaCi | posileni vaší konkurenceschopnosti

Přehled hlavních produktu

— Monitoring zpráv

— Monitoring zahraničních medií

— Monitoring sociálních sítí

— Online monitoring internetu

— Monitoring inzerce a reklamy

— Mediální archiv. sahající do roku 1996

* Služba včasného varovaní

— Školení soc4á|nich médií

— Mediální analyza

POZNÁMKA san a si'ukturá Vystuut. Vyslecku n (Mirounga jako? i database a nfo-“rece v :‘1 CSSFJL‘FE ;soi u rameny zakonem '“, * ‘

autorskení o právech sormseg'c :; s pravem autorsky/cr: a o zmene nekterych zakonu (autorsky z e zwei“ pzvzdéjésfczh předp -

' wbsahu Vysruoo Vysledkt “(C-"MIL! a oz“ neim casti nad ran—rec oscbm nebo ve trn“ potieby aloe připadne neo ran—rec

automke'ic zal ona je neoprameiiyrri zasahcrn do práv chraněnych autorskym vrakonem za HEW rn cdpowaa ve says u praním,
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__ Analýza sociálních sítí

— Doporučení a strategie

— Realizace doporučení a komunikační podpora klienta

Nabízíme dale využiti produktu a služeb naší společnosti také vydavatelum spolu s možností vytvoření vlastních

archivu a nabídkou nadstandardní digitalizace

Naše produkty a služby vždy maximálně přízpusobujeme požadavkům jedřlOÍhVýCh klientu Vždy také dostanete

příležitost vyzkouset SI naše služby v rámu týdenního zkušebního provozu zcela zdarma

Klientum umožnuieme pohodlné a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu diky

sofistikovanému uživatelskému rozhraní a unikatni vyhledavací aplikacr Více informací na _ :7 ; x ;-: (: „__/_

Hlavní výhody, které získáte využitím služeb NEWTON Media

dostupnost služeb a dat přímo ve Vašem PC mobilním telefonu nebo tabletu

— flexibilita uživatelská přatelskost a atraktivní grafické zobrazeni

— uspora Času při praCi s daty l uspora nakladu

* orientace v datech z médií. sociálních sítí a dalších zdroju

— odborný analytický pohled na data v souvislostech

* interpretace dat — strategické poradenství doporuceni ijeiich realizace — „tull-serwce“ služby s přidanou

hodnotou

— naskok před konkurencí

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

a další požadované dokumenty

Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladu a dalsi požadované dokumenty tvoří přílohy této

nabídky

Příloha Č i — Krycí list nabidky

Příloha c 2 » Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha Č 3 — Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelu

Příloha C 4 — Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 5 — Výpis z veřejné casti Živnostenského íGlSÍřÍKU

Příloha č 6 — Aktuální seznam monitorovaných zdroju
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4. Předmět nabídky a technické ešeni

4.1. MONITORING MÉDIÍ

Denní monitoring médii z českých zdroju, pro potřeby zadavatele Státní pokladna Centrum sdílených

služeb, s. p.

4 1.1 Obsah monitoringu

Monitoring médií bude zpracováván z techto klicových slov ve všech gramatických tvarech a

rozřazen podle tematických okruhu

Téma: SPCSS a dotčené okruhy podnikání SPCSS

Popis tematu; Monitoring Je zaměřen na Činnost státního podniku. který Je zaměřen na

poskytování služeb IT

Klíčová slova (ve všech qramatických tvarech),

SPCSS

Státní podnik Centrum sdílených služeb

Ministerstvo financi — elektronická evidence tržeb

Vladimir Dzurilla

Elektronická evidence tržeb

EET

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon () kyberneticke bezpecnosti

ZoKB

CZERT

Temata a klíčová slov lze v prubehu trváni zakázky přidávat, odstraňovat a iinak upravovat na zaklade písemneho

požadavku odběratele

4.1.2 Zdroje monitoringu

Monitoring medií bude zpracováván z techto Českých zdroiu

—— Celostátní deníky

-— Česke regionální tituly

— Moravske regionální tituly

— Oborove tituly

— Cizoiazycne tituly

— Televize a rozhlas

— Internetové servery
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Výstupy monitoringu isou poskytovány z archivu rnonitorovahých ZlejU společnosti NEWTON

Media, as , kteryjé dostupný na \,.; „_ .:.; * ' ' „ " ' "

Aktualni prehled monitorovaných zdroiu souvrseiicich s předmětem této nabidky Je soucasti prilohy

c 6 Veškerý monitoring probiha na zaklade srnluvni dohody s vydavateli

4.1.3. Zpusob a Čas dodani

Výstupy monitoringu médii budou dodávány v elektronické podobě tak. aby bylo možné s daty dále

pracovat, předevšim organizovat vystupy. editovat filtrovat Je a prohledávat

Monitoring médií bude zasílán emailem na adresy vybraných zamestnancu každý pracovni den

neipozdeii do 8:00 hodin.

Seznam vybraných zamestnancu bude součastí objednavky Připadne změny v seznamu bud0u

zaslaný e-mailem HGJQOZdéjl 5 dní před požadovanou zmenou prostrednictvim kontaktní osoby

uvedené na objednavce.

4.1.4 Výstupy monitoringu

IMM PROFI - Internet Media Monitoring

”VIM PROFl Je specrálni verzi webové aplikace IMM (Internet Media monitoring). Přehledné onfline aplikace

přístupna přes internetový prohlížeč zpříjemní Čtení zpráv z Vašeho monitoringu medii Všechny zprávy Jsou

roztřidény na zaklade klientem definovaných témat a JSOU také archivovány pro dalsi použiti Rozhrani lze

přepnout do Českého, anglického nemeckého. polského nebo slovenského Jazyku IMM PROFI umožnuie

exportovat zprávy do HTML nebo RTF (kompatibilni slVIS Word) formatu. Zpravy jsou doplněny o

elektronické výstřižky (graficke nahledy na original člankui které lze zobrazrt v puvodni PDF kvalitě a

mohou být také tisknuty nebo exportovány. IMM PROFI také nabizi základní statistický a analytický

pohled na data Monitoringu zprav pomoci přehledných grafu Z grafu se mi dozvite, jak JSOU medializovana

témata v Case, kdo o tématech nejvíce pise, které zdroie se o tématu nejvice zminuji Snadno lze také

vytvořit porovnani s konkurenci.
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Předpokládaná doba plnění

Doba plnění verejne zakázky je 36 měsícu od podpisu objednavky

Místo plnění verejne zakazky

Místem plnění předmětu veřeině zakázky Je sídlo zadavatele. tj, Státní pokladna Centrum sdílených

služeb. s p . Na Vápence 915/14 130 00 Praha 3

4.2. ARCHIV MEDIASEARCH

Přístup do archivu MediaSearch s možností vyhledáváni článku a zpráv z českých zdrojů, pro potřeby

Statní pokladny Centrum sdílených rezerv, realizovaný v rozsahu 36 měsíců od podpisu objednávky.

421

4.2 2,

423,

Zdroje archivu

Archiv bude obsahovat tyto česke zdrojet

— Celostátni deníky

— Česko regionalni tituly

— Moravské regionální tituly

— Oborové tituly

— Cizolazyčne tituly

* Televize a rozhlas

— Internetové servery

Výstupy monitoringu JSOU poskytovány z archivu monitorovaných ZdFOJU spoleCnosti NEWTON

Media. a s , který je dostupný na httpl/vvww.newtorimedia.cz/monitorovanafniedia

Aktuální přehled monitorovaných zdroiu souViseiicích s předmětem této nabídky Je součástí přílohy

č 6,

Zpusob a Cas dodani

Katalogy jsou pravidelně aktualizovány každý den neipozděii do 8:00.

Data v archivu budou zpřístupněna ve vyhledávání na období od roku 1996 do současnosti, tl za

období 20 let zpětně

Výstup mediálního archivu

i' . V . L“. ; ':t r.» i. wii-„ „

 

9/1 3



newton media

 

Mediální archiv - MEDIASEARCH

Mediální archiv v podobě on-Ilne aplikace MediaSearch umožňuje prohledavat rozsa'hlý archiv zpráv z tisku,

teievrze rozhlaau a internetu Rozhraní ie dostupne v Českém anglickém Slovenskem i polském iazyce

zadany dotaz je „až
: rs Nastavení

automaticky &*“ newton media promu a da|Šich

skloňovan
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5. Nabídková cena

 

 

   

 
  

, PRODUKT/SLUŽBA Monitoring zprav. Mentální archlv

— MEDIÁLNÍ ZDROJE. TISK. TVR |nternet

_ MONlTOROVANE ZEMĚ CR

FREKVENCE DODÁNÍ dennu

* i , i . , *

Po is Počet Cena za měsíc v Kč bez Cena celkem v Kč bez

p měsícu DPH DPH

Zpracování denního monltortngu médli 36 5 000 Kč 180 000 Kč

Poskytnutí vyhledavací databáze 36 2 OOO Kč 72 000 Kč

l, , __ „ „ i _

Ěelková nabídková za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH 252 000 Kč 
 

Sčuz'by budou hrazeny na zaklade faktury dodavatele po skončení každého kalendářního měsíce Splatnost taktury

j(‘- 14 dni
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6. Reference

Pripravujeme monitoring pro více než 600 klientu patří mezi ně statní a politicke instituce velké: podniky reklamní

a PR agentury a neziskové organizace l subjekty 2 medialní oblasti.

Pro Učely této nabídky si dovolUjeme uvest některé z nich

Komerční společnosti:

Peugeot Ceska republika, České dráhy. Plzensky PrazdrOj Philip Morris. Skanska, Pražska teplárenska Prazske

pivovary, Metrostav, Unilever. SAZKA

Finanční sektor:

Česka asomace pOjist'oven, Generali pojistovna. Komerční banka, J & T BANKA. Českomoravská stavební

spořitelna ČSOB, Česká spořitelna

PR a reklamní agentury:

AC&C Public Relations Best mediální společnost. Ogilvy PR. Ewmg PR. NATIVE PR. AMI Communications

Státní a politické instituce:

Ministerstvo financí. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo

zahraničních věcí. Kancelar prezrdenta republiky. Kancelář Senátu PČR CSSD, KDU - CSL.

Mediální oblast:

Bauer Media. Česka ÍGÍGVIZG. TV Nova, FTV Prima. Economia, Ringier, Český rozhlas

Čestné prohlašuji, že všechny uvedené referenční subjekty jsou dlouhodobými odběrateli společnosti

NEWTON Media a mají v soucasne dobe pravrdelne' trvale zakazky.

\/ Praze dne 5 82016

/« _; ;;

NEWTON Media. a.s. razítko a podpis oprávněné osoby

sídlo Na PankraCi 16831127 Praha 4 PSČ 140 00

identifikační číslo 281 68 356

daňové identifikační číslo CZ 281 68 356

zapis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze oddíl B vložka 12446

zastoupena lng Petrem Herianem, předsedou představenstva
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Špačková Helena

0d= KocmanovaAdriana_
Odesláno: 16. srpna 2016 14:09

Komu: Špačková Helena

K0pie= —

Předmět: FW: Objednávka

Přílohy: SPCSS_obj-160119_Newton-media_monitoring_160816.pdf

Dobrý den, paní Špačková,

potvrzuji přijetí objednávky (viz příloha) k veřejné zakázce na Monitoring médií.

 

Mgr. Adriana Kocmanová

Account mana er   

NEWTON Media, a.s.

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

www.newtonmediacz

. amec
newton media

 

,,Oscar“ za nejlepší analýzu

Jsme čerstvými držiteli první ceny AMEC Awards 2016 v prestižní kategorii Best Measurement of a Business to

Business Campaign. Udělením zlaté medaile za mediální analýzu mezinárodní profesní organizací AMEC se stává

NEWTON Media letošní agenturou Evropy v Media Intelligence.

From: Špačková Helena

Sent: Tuesday, August 16, 2016 1:27 PM

To: Kocmanova Adriana

Cc: '“ '

Subject: Objednávka

Dobrý den, paní Kocmanová,

na základě výsledku veřejné zakázky VZ_2016_0061 Monitoring médií, o kterém jste byli informování

dnes prostřednictvím elektronického tržiště, si Vám dovoluji zaslat Objednávku.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Veškeré podrobnosti ohledně plnění objednávky prosím projednejte s paní Jaroslavou Tomiškovou, na

kterou je uveden kontakt v objednávce.



Děkuji Vám a přeji příjemný den

Helena Špačková

Olddělenílveřerjných zavkázek

USEK PRAVNICH SLUZEB

 

$a:

Státní pokladna Cenvtrum sdílených služeb, s. p.

Na Vápence 14/915, Zižkov, 130 00 Praha 3

Web: www.spcss.cz

 

Text tohoto e»maílu má pouze ínformativní charakter. Textem tohoto emailu a jeho přílohami podepísující neslibuje uzavřít ani

neuzavírá za Statní pokladnu Centrum sdílených služeb, s. p. jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít

výhradne písemnou formu s uplným a bezvýhradným souhlasem obou smluvních stran se všem podmínkamí obsaženýmí ve smlouvě.


