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Vec: Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk
Otázka č. 1: V zadaní prieskumu (predmete zákazky ako aj technickej špecifikácii) uvádzate spôsob zberu
dát telefonický alebo osobný prieskum, prípadne jeho kombináciu. Vzhľadom na požadovaný rozsah a dĺžku
dotazníka sa nám z metodického hľadiska zdá vhodné a navrhujeme rozšíriť spôsob zberu aj online
dopytovanie. Zdôvodnenie: rozšírením o online zber dát dosiahnete vyšší response rate, vyššiu relevantnosť
odpovedí (dĺžka dotazníka nad 30 min. nie je vhodná na telefonický zber) a v neposlednom rade aj ušetrenie
finančných prostriedkov. Telefonický zber dát vidíme primárne ako oslovenie cieľovej skupiny, upresnenie
kontaktných údajov a dohodnutie spôsobu a času vyplnenia dotazníka. Samotný zber údajov odporúčame
ako kombináciu osobného a online zberu.
Odpoveď: Verejný obstarávateľ súhlasí s realizáciou zberu údajov kombináciou osobného a online zberu.
Metodika zberu predpokladá zaslanie dotazníka respondentom vopred a rôzne alternatívny jeho vyplnenia,
prípadne doplnenia údajov.

Otázka č. 2: V bode 11. Podmienky účasti, časť Zoznam realizovaných zberov údajov vo výskumoch verejnej
mienky má uchádzač predložiť zoznam realizovaných zberov vo výskumoch verejnej mienky so zameraním
na problematiku občianskej spoločnosti, tretieho sektora, občianskej spoločnosti a aktivizmu v SR.
Považujeme špecifikáciu referencií za príliš úzku, čo znevýhodňuje relevantných uchádzačov a potenciálnych
poskytovateľov výskumu a súčasne nezaručuje kvalitu zberu dát a dodaných výstupov. Navrhujeme vynechať
zameranie referencií a požadovať všeobecne platné referencie pre verený sektor (napríklad také, ktoré sú
uvedené v systéme úradu pre verejné obstarávanie), resp. reprezentatívny prieskum o veľkosti n=1000 v B2B
segmente.
Odpoveď: Verejný obstarávateľ súhlasí s predložením zoznamu min. 2 realizovaných zberov údajov
bez určenia zamerania, kde veľkosť vzorky bola min. 1000 respondentov za predchádzajúce 3 roky od lehoty
na predkladanie ponúk podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
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