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Návrh na udělení výjimky dle čl. 4. odst. 9. vnitroorganizační směrnice č. 2/2011

Název veřejné zakázky

Realizace průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice
v kombinaci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1

Typ zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (zakázka

Zadavatel

na dodávky a služby)

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 2/2011 spočívající v zadání výše uvedené
veřejné zakázky jednomu uchazeči:
AUGUR Consulting s. r. o.
se sídlem v Hlučíně, Rovniny 102, 748 01
provozovna Brno, Vinařská 5/A1
IČ: 25358014, DIČ: CZ 25358014

Celková cena zakázky včetně DPH:

149 600 Kč

Odůvodnění:
V letošním roce proběhne průzkum, jehož cílem bude zjištění názorů obyvatel na život ve městě
a zároveň vyhodnocení společného evropského indikátoru ECI 1 - Spokojenost s místním společenstvím.
Obdobné průzkumy byly realizovány již v letech 2005, 2008 a 2010 firmou AUGUR Consulting, s. r. o.
Většina otázek již provedených průzkumů byla identická, což zajistilo možnost komparace, zjištění
vývojových tendencí názorů obyvatelstva, změnu priorit apod. Z důvodu kontinuálnosti všech
prováděných průzkumů doporučuje oddělení vnějších vztahů oslovit s žádostí o provedení letošního
průzkumu opět firmu AUGUR Consulting, s. r. o. Tato firma má již připravena metodologická východiska
i skelet dotazníku a disponuje také dostatkem proškolených tazatelů. Společnost je připravena realizovat
zakázku za stejnou smluvní cenu jako v roce 2010.
Realizace průzkumu bude financována v rámci projektu Dílna kvality Kopřivnice, na který město získalo
dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytovatel dotace nemá k zadání
zakázky jednomu dodavateli žádné námitky.
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