
Príloha č. 4 

 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 

Komisia bude hodnotiť iba ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa. 

 
 1. Prehľad kritérií  
Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky 

najvýhodnejšiu ponuku na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky 

na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (spolu 100 %) 
Váha 

kritéria 

K1 
Navrhovaná celková cena uchádzača  
Spolu maximálne 100 bodov (v rámci K1) 

40 % 

K2 
Referencie uchádzača  
Spolu maximálne 100 bodov (v rámci K2) 

30% 

K3 
Kvalita tímu odborníkov  
Spolu maximálne 50 bodov (v rámci K3) 

30% 

   
 
 2. Kritérium K1  
2.1. Špecifikácia Kritéria K1  

2.1.1. Navrhovaná celková cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky je vyjadrená  
v eurách bez DPH.  

2.1.2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Formulár na prieskum trhu“, 

ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov. 

 2.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K1  

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou 

vyjadrenou v Eur bez DPH, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Pridelenie bodov za 

Kritérium K1 (celková cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR) sa vypočíta 

ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky 

v EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu 

zákazky v EUR príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov za 

Kritérium K1 a následným uplatnením hodnoty váhového kritéria - 40% (Váhové kritérium). 

Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 

 K1i = ((Kmin / Ki ) x 100) x 40% 

 K1i - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného 
vzorca  



Kmin - Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky  

Ki - Navrhovaná celková cena ponuky vyhodnocovaného uchádzača  

100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K1  

40% - Váha Kritéria K1 vyjadrená v % 

3. Kritérium K2  
3.1. Špecifikácia Kritéria K2 

Odbornú spôsobilosť uchádzača v rámci hodnotenia Kritéria č. 2 Referencie uchádzača 

preukáže uchádzač vypísaním zoznamu poskytnutých služieb s názvom „Návrh na plnenie 

kritérií - Kritérium K2“, ktorý bude tvoriť Prílohu týchto súťažných podkladov. 

Počet bodov za kritérium Referencie uchádzača bude zodpovedať súčtu bodov pridelených za 

jednotlivé referencie – 10 bodov za každú relevantnú referenciu.  

Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností 100 bodov (pred zvážením).  

Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci hodnotenia 

prihliadané.  

Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body len za projekty, ktorými uchádzač 

nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!. 

3.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K2  

Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za uvedené referencie (10 bodov za každú relevantnú 

referenciu), výsledná hodnota Kritéria K2 sa urči podľa vzorca:  

K2 = KE x 30%  

pričom:  

K2 Vyhodnotenie kritéria K2 daného uchádzača  

KE Počet bodov uchádzača za referencie  

30% Váha kritéria K2 vyjadrená v %  

Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 

4. Kritérium K3  

4.1. Špecifikácia Kritéria K3  

Odbornú spôsobilosť v rámci hodnotenia Kritéria č. 3 Kvalita tímu odborníkov uchádzač 

preukáže predložením zoznamu, ktorý bude obsahovať za každého odborníka nasledovné 

údaje: 

 Informáciu o dosiahnutej odbornej kvalifikácii 

 Informácie a údaje o praxi 

 Dĺžka odbornej praxi vo vzťahu k predmetu zákazky 

4.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K3  

Uchádzačovi sa pridelia body sumárne, za každého odborníka 10 bodov, výsledná hodnota 

Kritéria K2 sa urči podľa vzorca:  

K3 = (KE x 30%)/50  



pričom:  

K3 Vyhodnotenie kritéria K3 daného uchádzača  

KE Počet bodov uchádzača za kvalitu tímu odborníkov  

30% Váha kritéria K3 vyjadrená v %  

Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. 

5. Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií  

Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom až treťom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v 

súčte kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1, K2 a K3, 

pričom maximálny možný počet takto získaných bodov je 100 (40+30+30 bodov), ak vo 

všetkých troch kritériách získa maximálny počet bodov.  

V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac 

bodov v kritériu č. 1, a ak by aj tu nastala rovnosť, tak rozhodne počet bodov v kritériu č. 2. 


