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Dodatečný dotaz č. 1 k veřejné zakázce - „Výzkum veřejného mínění – míra
spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“
Dne 19. března 2015 obdržel zadavatel veřejné zakázky: „Výzkum veřejného
mínění – míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“ dodatečné dotazy.
Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. 1) písm. (f) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve Zjednodušeném podlimitním
řízení ve smyslu ustanovení § 38 Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a v souladu s Metodickým pokynem
pro zadávání zakázek OP LZZ: D9 verze 1.10
Výzvou k podání nabídky podle ustanovení § 38 odst. (1) ZVZ bylo obesláno
pět uchazečů a dále byla výzva zveřejněna dne 13. 3. 2015 na profilu zadavatele a
webových stránkách OSF, kde bude po celou dobu lhůty pro podání nabídek – tj.
minimálně do 30.3. 2015 do 09:00 hodin.
Přesné znění dotazu zájemce;
1) V zadávací dokumentaci je uvedeno, že má být dodržena metodika IBRS,
nicméně jediné, co nemusí být dodrženo je metoda sběru dat CAPI, ta může být
nahrazena jinou adekvátní metodou. Jaké metody to mohou být?
2) Zpráva má být porovnána s výsledky z roku 2011, kdy byl předchozí
výzkum. Bude dodán dodavateli datový soubor, aby bylo možné výsledky porovnat a
při analýze například spojit již do jednoho grafu (srovnání výsledků bude součástí
analýzy). Domníváme se, že by takový výstup byl pro čtenáře čitelnější. V jakém
formátu budou případně tato data dodána (excel, spss)? Pokud nebudou dodána
data, v jakém formátu bude dodána předchozí výzkumná zpráva?
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Odpověď zadavatele;
bod 1.
Metoda CAPI (přímý zápis do notebooku) není závazná. Uchazeč může při zpracování
výzkumu využít i jinou srovnatelnou metodu zápisu (PAPI atd.), viz zadávací
dokumentace.
bod 2.
V roce 2011 byl realizován první "Průzkum veřejného mínění - Míra spokojenosti
občanů s veřejnou správou", jehož závěrečná zpráva je ve formátu pdf, ppt a
dodatkové výstupy jsou ve formátu xls, doc a sav. Výstupy z průzkumu z roku 2011 a
další nezbytné podklady budou dodavateli předány po podpisu smlouvy, viz popis
předmětu zakázky v zadávací dokumentaci.

za zadavatele
RNDr. Ivo Ryšlavý
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