VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VZMR/0157/17
„Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
Vážení,
dne 29. 05. 2017 obdržel zadavatel od účastníka dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce. Analogicky dle
ustanovení § 98 odst. 3 zákona sdělujeme znění těchto dotazů (v textu psáno kurzívou) včetně odpovědi.
Dotazy
Dobrý den,
vyvstalo nám ještě několik otázek, na které bychom se rádi doptali.
1) Terénní šetření výzkumné organizace. Předpokládáme správně, že i zde máme počítat s kvalitativní
metodou šetření formou strukturovaných individuálních rozhovorů vedených scénářem?
2) V rámci terénních šetření výzkumných organizací požadujete celkem tedy 5 individuálních
rozhovorů se zástupci těchto organizací: Technické univerzity v Liberci, VÚTS a.s, MemBrain,
Regionání centrum optiky a optoelektronických systémů TOPTEC, Krajská nemocnice Liberec)
nebo požadujete více rozhovorů se zástupci dalších výzkumných organizací?
3) V rámci části kulatých stolů ve specifikaci předmětu VZ uvádíte, že „Zadavatel poskytne
dodavateli součinnost při organizačním zajištění konání kulatých stolů“. Znamená to, že máme
počítat se zajištěním prostor pro konání kulatých stolů nebo máme naopak do kalkulace zahrnout i
zajištění takovýchto prostor?
4) Bylo by pro terénní šetření výzkumných organizací a firem přípustné zvolit telefonickou metodu
dotazování? V takovém případě by firmy byly, v případě ochoty s námi realizovat rozhovor,
kontaktovány prostřednictvím telefonického hovoru nebo pomocí skypu, kdy by moderátor projel
všechna témata stejně, jako kdyby se jednalo o osobní dotazování tváří v tvář.
Odpovědi:
Odpověď na dotaz č. 1
ANO i zde zvolte kvalitativní metodu šetření formou strukturovaných individuálních

rozhovorů vedených scénářem rozhovoru.
Odpověď na dotaz č. 2
Terénní šetření výzkumných organizací je primárně zaměřeno na výzkumné organizace, které mají
v Libereckém kraji sídlo či pobočku a jsou zaměřené dominantně na oblast přírodních a
technických věd. Při stanovení výše uvedeného výběru jsme vycházeli ze seznamu posouzených
výzkumných organizací zveřejněného na odkazu
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752 . Rozšíření na další výzkumné organizace
působící v Libereckém kraji v rámci některých svých relevantních aktivit je samozřejmě možné,
přispěje zajisté k větší komplexnosti studie, nicméně počet rozhovorů nad stanovený počet pěti
výzkumných organizací není hodnotícím kritériem.

Odpověď na dotaz č. 3
Zadavatel zajistí prostory pro konání kulatých stolů.
Odpověď na dotaz č. 4
Výzvou je stanoveno, že rozhovory konané v rámci terénního šetření budou prováděny osobně, nelze
tedy terénní šetření nahradit telefonickým rozhovorem či rozhovorem prostřednictvím jiné formy
komunikace „na dálku“.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a nadále zůstává 9. 6. 2017 do 10:00 hodin.

V Liberci, dne 31.5.2017
.....………………………………
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana
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