Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu
č. j. MR11/2021
Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR11/2021
s názvem „Analýzy pro Radu ČRo“.
Vysvětlení výzvy k podání nabídek:
Dotaz č. 1
Vážený pane Vávro,
prosím o specifikaci dnů a pořadů analýzy k veřejné zakázce č. j. MR11/2021 – Analýzy pro
Radu ČRo.
V příloze 5 Zadávací dokumentace je uvedeno:
"Kvalitativní analýza určených pořadů v období:
od 3. 11. 2020 do 3. 12. 2020
Pořady k analýze:
ČRo Radiožurnál:
a) Dvacet minut Radiožurnálu,
b) Speciál Radiožurnálu,
ČRo Plus:
a) Interview Plus."
a dále:
"Podklady pro zpracování požadované vzorové analýzy jsou dostupné ke stažení na webové
adrese:
https://static.rozhlas.cz/temp/Rada_9_20/americke_volby/"
Na uvedené adrese jsou k dispozici záznamy pořadů: Speciál Plus 3.11., 4.11., 6.11., 9.11.
a 25.11.
Dále záznam pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze 4. 11. a soubor exe s odkazem Special z
6.11. a informaci, že k záznamu Americká noc - prezidentské volby v USA (11 hodin trvající
speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prezidentským volbám v USA) chybí
kompletní záznam.
Uvedené podklady jsou, podle našeho názoru, v rozporu se zadáním zadávací
dokumentace.
Proto, prosím, o úplný výčet konkrétních dnů, ve kterých mají být konkrétní pořady
analyzovány a jejich doplnění o prolink na vysílání daného pořadu v online archivu ČRo
(nebo poskytnutí záznamu daného pořadu).
Děkuji.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Zadavatel předně děkuje za dotaz dodavatele.
Vysílání, která mají být analyzována, jsou vždy požadována v termínu od 00:00 hodin SEČ
ode dne 3. 11. 2020 do 24:00 hodin SEČ dne 3. 12. 2020.
Mezi pořady určené k analýze pak náleží:
a) 20 min RZ;
b) Speciály RZ;
c) Interview Plus.
Vysílání speciálů však v některých případech probíhalo současně jak na stanici RZ, tak i na
stanici Plus.
Pokud by dodavatelé potřebovali ke zpracování pořady nad rámec pořadů uvedených na
cloudu zadavatele (odkaz uvedený v zadávací dokumentaci), je možné tyto stáhnout
v aplikaci mujRozhlas v plném znění.
V případě, když by vznikla situace, že by některý pořad, který dodavatel bude potřebovat pro
zpracování své analýzy, nebyl v plném znění ani v aplikaci mujRozhlas, prosí zadavatel o
zaslání takové informace, aby případně Analytické oddělení Českého rozhlasu mohlo zajistit
dodání takového podkladu.
Zadavatel se tak na základě shora uvedené nedomnívá, že by podklady jím předložené
v zadávací dokumentaci byly v rozporu s ostatními zadávacími podmínkami.
Dotaz č. 2
Vážený pane Vávro,
ráda bych položila dotaz k veřejné zakázce "Analýzy pro Radu ČRo". V příloze č. 1 Zadávací
dokumentace, Krycí list, je požadavek na uvedení Informace o typu podniku. Krycí list
nedává šanci vyplnit možnost "veřejnoprávní instituce". Jak má tedy vysoká škola
postupovat při vyplnění tohoto políčka? Podle pokynů by měla vyplnit "velký podnik", i když
jím naše univerzita není.
Děkuji moc.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Zadavatel děkuje dodavateli za výše uvedený dotaz.
Zadavatel na základě informací zjištěných z odborných textů zjistil, že veřejné vysoké školy a
univerzity mají v tomto ohledu legislativní výjimku, která stanoví, že pro potřeby údajů o typu
„podniku“ se jejich velikost určuje pouze na základě kritéria roční pracovní jednotky, tzn.
počtu zaměstnanců, a finančních údajů z vlastní účetní uzávěrky.
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Zadavatel nicméně v tomto případě dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že se
v tomto případě jedná o výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, postačí pro
naplnění povinností na něj kladených, když dodavatel, resp. účastník, který je veřejnou
vysokou školou či univerzitou do krycího listu uvede, že jedná právě o „věřejnoprávní
instituci“ nebo „veřejnou vysokou školu/univerzitu“.
Zadavatel se zároveň omlouvá za tyto drobné administrativní nesrovnalosti, které bude do
budoucna již v zadávací dokumentaci reflektovat.
Dotaz č. 3
Ráda bych položila dotaz k veřejné zakázce "Analýzy pro Radu ČRo". V příloze č. 1
Zadávací dokumentace, Krycí list, je požadavek na uvedení Informace o typu podniku. Krycí
list nedává šanci vyplnit možnost "veřejnoprávní instituce". Jak má tedy vysoká škola
postupovat při vyplnění tohoto políčka? Podle pokynů by měla vyplnit "velký podnik", i když
jím naše univerzita není.
Děkuji moc.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o shodný dotaz jako v případě dotazu č. 2, který byl
však zadavateli doručen jinými komunikačními prostředky, dovoluje si zadavatel na tomto
místě odkázat na svoji odpověď k dotazu č. 2.
Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne dne 25. srpna 2021 v 12:00
hodin.

Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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