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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 

1. Ponuky budú hodnotené použitím nasledujúcich kritérií: 
 
1.1. najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky (B.1 Opis predmetu zákazky) celkom spolu 

vrátane DPH uvedená v eurách. 
 

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného 
údaju, uvedeného v ponukách nasledovne 

 
2.1. najnižšia cena za predmet zákazky (B.1 Opis predmetu zákazky) celkom spolu vrátane 

DPH uvedená v eurách = 100 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký môže jednotlivý 
člen komisie prideliť jednotlivej ponuke k danému kritériu. 

 
3. Ponuky budú hodnotené použitím nasledujúcich kritérií: 
 

Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je 

spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivým 

členom komisie jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje 

matematicky na celé číslo (vrátane 0). 

 
3.1. Najnižšia cena predmetu zákazky. 

 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou za predmet 

zákazky vyjadrenou v eurách vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v 

ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí  úmerou. Bodové 

hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za  predmet zákazky ostatných ponúk sa 

vypočíta ako podiel najnižšej ceny za  predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej 

ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 

počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.  

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  - najnižšia  ponuková cena za   predmet  zákazky platnej ponuky, vyjadrená v 

eurách, 

cenanavrh  -  príslušná posudzovaná ponuková cena za   predmet  zákazky, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách, 

bodymax  -  maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 100 bodov 

 
3.2. Po pridelení bodových ohodnotení jednotlivým ponukám jednotlivými členmi komisie sa 

pre každú ponuku sčítajú bodové ohodnotenia všetkých členov komisie. Úspešným 
uchádzačom v súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 



podľa všetkých členov komisie, zaokrúhlených na celý počet bodov, dosiahne najvyššie 
bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných 
bodov. 
 

V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na celé čísla, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte 

výsledných bodových hodnôt všetkými členmi komisie viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na tom istom mieste, stane sa víťazom verejnej súťaže ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom 

porovnaní celkového počtu bodov, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt 

podľa bodu 3.1., dosiahne po zaokrúhlení na desatiny čísiel najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli vyhodnotení pôvodne na tom istom 

mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu bodov zaokrúhlených na desatiny čísiel, 

pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt. 

 


