Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ04/2020 s názvem: „Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby zpravodajství“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace bleskových a rychlých výzkumů metodami CAPI a CATI, nebo kombinací
obou metod dle programových potřeb zadavatele, a to vždy na výběrovém souboru N=1000. V tomto zadávacím
řízení byla uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který
podal nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístil na 1. místě.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozhodná pro určení režimu veřejné zakázky činí 24.000.000,- Kč
(slovy: dvacet čtyři milionů korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody na
poskytování služeb vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH.
Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným
předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
4. Použitý druh zadávacího řízení:
Zadavatel použil otevřené nadlimitní řízení v souladu s § 56 a násl. ZZVZ.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Číslo nabídky
1.
2.
3.

Identifikační údaje účastníka
STEM/MARK, a.s.
Smrčkova 2485/4,180 00 Praha 8
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Vrchlického sad 1894/4, Černá Pole, 602 00 Brno
MEDIAN, s.r.o.
Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9

IČO
61859591
49967185
48587001

6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Identifikační údaje vybraného dodavatele
MEDIAN, s.r.o.
Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9

IČO
48587001

8. Odůvodnění výběru výše uvedeného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická výhodnost
nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:
Tato zakázka nebude realizována prostřednictvím poddodavatelů.

Mgr. Josef Hanibal
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
ČESKÝ ROZHLAS
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