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Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Výzkum veřejného mínění – míra spokojenosti občanů
s veřejnou správou 2015“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené
podlimitní veřejné zakázce zadávané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f)
„Zjednodušené podlimitní řízení“, sepsal tuto písemnou zprávu.
a)

předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě,

Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumu veřejného mínění týkající se míry
spokojenosti občanů České republiky s veřejnou správou, zejména z pohledu realizace Strategie Smart
Administration, a porovnat získané hodnoty s hodnotami zjištěnými v předchozím průzkumu z roku
2011. Výstup průzkumu bude popsán v závěrečné zprávě.
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby dle přílohy C1 Věstníku veřejných zakázek č. 10
Průzkum trhu a veřejného mínění.
Celková cena předmětu plnění sjednána ve smlouvě:
Výběrové řízení bylo zrušeno.

b)

zvolený druh zadávacího řízení;

Veřejná zakázka byla zadána v souladu s ustanovením § 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 po celou dobu lhůty
pro podání nabídek – tj. do 30.3. 2015 do 09:00 hodin.
Internetová adresa profilu zadavatele:
https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_24207.html
Internetová adresa OSF:
http://www.esfcr.cz/zakazky/vyzkum-verejneho-mineni-mira-spokojenosti-obcanu-s-verejnou
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Seznam zájemců, kteří byli obesláni výzvou k podání nabídky:
MEDIAN, s.r.o., Praha 9, Národních hrdinů 73, PSČ 19012, IČ 48587001
TNS AISA s.r.o., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 45801851
IPSOS s.r.o., Černošice, Topolská 1591, Praha-západ, PSČ 25228, IČ 26738902
OPINION WINDOW s.r.o., Praha 4, U Kublova 1, PSČ 14700, IČ 45793280
STEM/MARK, a.s., Praha 8 - Libeň, Chlumčanského 497/5 PSČ 18000, IČ 1859591

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele;
Výběrové řízení bylo zrušeno.

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu;
Výběrové řízení bylo zrušeno.

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a
odůvodnění této skutečnosti;
Nebyl nikdo vyloučen – výběrové řízení bylo zrušeno.

f)

odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení;
Nebyl nikdo vyloučen.

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita;
Veřejná zakázka byla zadána v souladu s ustanovením § 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

h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno;

Výběrové řízení musel zadavatel zrušit na základě ustanovení § 84 odst. (2) písm. e), jelikož v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Oddělení evaluací a strategií Řídícího orgánu OP LZZ
provedlo průzkum stávajících statistik a zjistilo, že pro potřeby OSF by bylo možné využít šetření
"Důvěra ústavním institucím" a "Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života",
které realizuje Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav AV ČR. Vykázáním hodnot,
převzatých přepočtem z longitudinálních výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění pro rok 2011 a
2014, je řešením časově i finančně úsporným. Výdaje spojené s realizací této zakázky by z tohoto
důvodu mohly být posouzeny jako neuznatelné.

za zadavatele
RNDr. Ivo Ryšlavý

podepsáno elektronicky
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