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Dodatečný dotaz č. 2 a 3 k veřejné zakázce - „Výzkum veřejného mínění – míra
spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“
Dne 23. a 24 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;
Chtěli jsme se zeptat, zda je možná i metoda on-line sběru dat
(samovyplňovací dotazník).
Odpověď zadavatele;
Zadavatel konstatuje, že umožnění online sběru dat by bylo podstatnou
změnou zadávacích podmínek. Umožnění online sběru dat by navíc mohlo mít velmi
podstatný vliv na transparentnost a věrohodnost celého průzkumu veřejného mínění
kvůli podstatně ztížené možnosti ověření identity respondenta.
Metodu on-line sběru dat tedy využít nelze, zatímco metodu PAPI a CAPI ano.
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Přesné znění dotazu zájemce;
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že „(m)etodika průzkumu a způsobu
vyhodnocení je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a je pro
uchazeče při realizaci průzkumu závazná. Výjimkou je užití metody CAPI (přímý
zápis do notebooku), která není závazná. Uchazeč může při zpracování výzkumu
využít i jinou, srovnatelnou, metodu zápisu“.
Ve zmíněné metodice je mj. uvedeno, že se jedná o osobní rozhovory. Mohu
Vás požádat o potvrzení, že v tomto případě je tedy možné nahradit zápis do
notebooku např. zápisem do papíru, ale nikoli vlastní metodu sběru, tedy např. online sběr dat?
Odpověď zadavatele;
Zadavatel konstatuje, že umožnění online sběru dat by bylo podstatnou
změnou zadávacích podmínek. Umožnění online sběru dat by navíc mohlo mít velmi
podstatný vliv na transparentnost a věrohodnost celého průzkumu veřejného mínění
kvůli podstatně ztížené možnosti ověření identity respondenta.
Metodu on-line sběru dat tedy využít nelze, zatímco metodu PAPI a CAPI ano.
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