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A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA
1.1 Verejný obstarávateľ stanovuje na hodnotenie ponúk nasledovné kritériá:
1.
2.

Cena za predmet zákazky s DPH
Lehota dodania funkcionality správy záznamov
( maximálne prípustná lehota dodania fukcionality správy záznamov stanovená verejným obstarávateľom je 150 kalendárnych dní –
viď bod 1.6)

Kritérium hodnotenia

Popis a spôsob hodnotenia

Maximálny počet
bodov/Váha

Cena za predmet
zákazky s DPH

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou cenou za predmet
zákazky s DPH a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.

85

Lehota dodania
funkcionality
správy záznamov

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou lehotou dodania v
kalendárnych dňoch a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.

15

( maximálne prípustná lehota dodania fukcionality správy záznamov stanovená
verejným obstarávateľom je 150 kalendárnych dní - viď bod 1.6)

1.2 Pravidlá na uplatnenie kritérií
Kalkulačný vzorec je nasledovný :
Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH
Pridelený počet bodov (cena) = --------------------------------------------------------------------- x max. počet bodov (85)
Navrhovaná cena za predmet zákazky s DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky

Najnižšia lehota dodania v kalendárnych dňoch
Pridelený počet bodov (lehota) = --------------------------------------------------------------------- x max. počet bodov (15)
Navrhovaná lehota dodania v kalendárnych dňoch príslušnej vyhodnocovanej ponuky
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1.3 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením počtu bodov podľa bodu 1.1 za jednotlivé
posudzované hodnoty na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu
bodov za jednotlivé posudzované hodnoty bude vykonaný vzájomný súčet priedelených bodov za všetky posudzované
hodnoty/návrhy na plnenie kritérií vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.

1.4 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové hodnotenie a splní
stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

1.5 Poradie ostatných uchádzačov komisia na vyhodnotenie ponúk stanoví VZOSTUPNE podľa počtu získaných bodov.
1.6 V prípade, že uchádzačom navrhnuté kritérium na plnenie: lehota dodania funkcionality správy záznamov bude
dlhšie ako 150 kalendárnych dní, bude táto ponuka uchádzača pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje aj na opačný prípad t.j. na nereálne krátke lehoty a dáva do povedomia bod
9.1 Zmluvy o dielo, ktorý nedodržanie navrhnutej lehoty dodania všetkých požadovaných funkcionalít správy záznamov
sankcionuje za každý deň omeškania pri jej nedodržaní.
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