ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
pro veřejnou zakázku s názvem
" Univerzita Karlova v Praze – Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního
výzkumu GA ČR v letech 2012 – 2018"
Evidenční číslo: 7202010008533

I. Zadavatel:
Univerzita Karlova v Praze, veřejná vysoká škola
Pedagogická fakulta, zastoupena děkankou doc. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc.
Se sídlem M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
Sídlo zadavatele:
Ovocný trh 3 – 5, Praha 1, 116 36
Týká se součásti: Pedagogická fakulta, M.D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Název veřejné zakázky:
„Univerzita Karlova v Praze – Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního
výzkumu GA ČR v letech 2012 – 2018“
Evidenční číslo: 7202010008533

II. Seznam doručených nabídek
Pořadové Obchodní firma/název/
dodavatele/zájemce
číslo

IČ

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

1.

Factum Invenio, s.r.o.

47121793

20.4.2012 14,45 hod.

2.

SC & C spol. s r.o.

45280541

23.4.2012 8,24 hod.

3.

MEDIARESEARCH , a.s.

262 41 226

23.4.2012 8,40 hod.

4.

STEM/MARK, a. s.

61859591

23.4.2012 9,15 hod.

5.

MEDIAN s.r.o.

48587001

23.4.2012 9,45 hod.
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Komise ve složení PhDr. David Greger, Ph.D. – předseda, RNDr. Jana Straková, Ph.D., JUDr.Karel
Krůfa se sešla v učebně č.136 zadavatele v I.patře Pedagogické fakulty UK ve 12,30 hod k otevírání
došlých nabídek a k posouzení úplnosti nabídek dle zadávací dokumentace.
Nabídka uvedená pod pořadovým číslem 5. – společnosti MEDIAN, s.r.o. – byla dle zadávacích
podmínek bodu 6.4 vyřazena neboť uchazeč nesplnil i podmínku povinného pojištění odpovědnosti
uvedenou v zadání.
U nabídek pod pořadovým číslem 1., 2., 3, a 4. nebyly shledány formální nedostatky, které by je
vyloučily z výběrového řízení.

III. Posouzení a hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek s pořadovými čísly 1., 2., 3. a 4. (viz čl. II) podle ekonomické výhodnosti nabídky
provedla hodnotící komise ve složení:
PhDr. David Greger, Ph.D. – předseda
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
PhDr. Hana Voňková, Ph.D.
Jednání hodnotící komise proběhlo ve dnech 23.4. a 30.4. 2012 a obou jednání se účastnili všichni
členové komise. Byly hodnoceny 4 došlé nabídky, 1 (Median) byla vyřazena pro nesplnění
„formálních nedostatků“ při otevírání obálek (viz čl. II).

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, tj. podle
následujících dílčích hodnotících kritérií při zohlednění jejich vah:
Podle zadávací dokumentace byla hodnotícími kritérii:
a) Cena……………………….40%
b) Kvalita …………………….60%
Kritérium kvality bylo hodnoceno s přihlédnutím k těmto parametrům nabídky realizace výzkumu:
- navrženému řešení sběru dat v panelu předškoláků
- schopnosti přípravy a realizace pravděpodobnostního/kvótního designu výběru a určení jeho
parametrů v panelu předškoláků
- schopnosti provedení detailní kontroly reprezentativity pomocí standardních statistických metod
panelu předškoláků

2

- kvalitě tazatelské sítě, její vyškolení pro požadovaný typ výzkumu, a zajištění kvality sběru dat,
standardy kontroly práce tazatelů (supervize, superkontrola) v obou kohortách

Po provedeném hodnocení komise došla k tomuto výsledku:
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka pod pořadovým číslem 4. společnosti STEM/MARK,
a.s., která získala nejvyšší počet 98 bodů. V kritériu cena (40% váha) získala nabídka 38 bodů a
v kritériu kvalita (60% váha) 60 bodů.

Pořadí hodnocených nabídek a dosažené body:

body cena

Stem/Mark
Mediaresearch
Factum Invenio
SCaC

body
kvalita

38
33
40
31

60
59
37
31

BODY
CELKEM

98
92
77
62

výsledné
pořadí

1.
2.
3.
4.

Členové hodnotící komise:

PhDr. David Greger, Ph.D. – předseda
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
PhDr. Hana Voňková, Ph.D.
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