
Príloha č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Váhovosť: 100 bodov (maximálny počet bodov)

Navrhovaná cena za predmet zákazky a lehota dodania predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 výzvy, budú 
vyjadrené v prípade lehoty dodania predmetu zákazky v kalendárnych dňoch od prijatia objednávky a v prípade ceny za 
dodanie predmetu zákazky vrátane ceny za poskytnutie autorizovaného záručného servisu bude vyjadrená v EUR bez DPH 
ako kladné čísla, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta.

Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a na základe pravidiel ich uplatnenia: 

Kritérium č. 1 (K  1  )   
Cena 
Váha: 80 bodov (maximálny počet bodov)

Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov (80) ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných 
ponukách počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov vyjadrí, ako podiel najnižšej hodnoty a navrhovanej hodnoty, ktorú 
prenásobí maximálnym počtom bodov (80) pre uvedené kritérium.

POČET BODOV UCHÁDZAČA =

najnižšia navrhovaná hodnota
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– × 80

navrhovaná hodnota uchádzača

Krité  rium č. 2 (K  2  )  
Lehota dodania 
Váha: 20 bodov (maximálny počet bodov)

Verejný obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov (20) ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou a pri ostatných 
ponukách počet bodov určí úmerou, t. j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej hodnoty a navrhovanej hodnoty, ktorú 
prenásobí maximálnym počtom bodov (20) pre uvedené kritérium.

POČET BODOV UCHÁDZAČA =
najnižšia navrhovaná hodnota

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– × 20
navrhovaná hodnota uchádzača

Verejný obstarávateľ tiež požaduje, aby lehota dodania bola maximálne 180 dní.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najvyšším počtom pridelených bodov v súčte za obe kritériá.

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka= K1 + K2

Vypočítané hodnoty bodov ostatných ponúk sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.

Poradie ďalších ponúk bude vyhodnotené zostupne podľa počtu pridelených bodov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že v rámci návrhu na plnenie kritérií, nesmie byť žiadna z hodnôt rovná nule 
a     nesmie byť vyjadrená ani záporným číslom  , nakoľko by táto skutočnosť mohla zmariť vyhodnotenie ponúk na základe 
stanovených kritérií na hodnotenie ponúk.
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