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Príloha C - Kritériá na hodnotenie ponúk 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky s uvádzanými jednotkami: 
 
Kritérium č. 1 - cena s DPH prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo s 
relatívnou váhou 70% (ďalej len „kritérium č. 1“) a maximálnym počtom bodov za toto 
kritérium v počte 70 bodov, 
 
Kritérium č. 2 – počet lokalít- pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec 
minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie s 
relatívnou váhou 30% (ďalej len „kritérium č. 2“) a maximálnym počtom bodov za toto 
kritérium v počte 30 bodov, 
  
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý získa v súčte bodov za kritériá č. 1 a 2 
najviac bodov. 
 
Poradie ostatných uchádzačov bude zostavené podľa počtu vypočítaných bodov. 
 
V prípade rovnosti súčtu bodov za kritériá č. 1 a 2 sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, 
ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritérií a spôsob hodnotenia ponúk: 
 
Kritérium č. 1 –  cena prepočítaná na jedno monitorované verejné priestranstvo 
 
Posudzuje sa cena vrátane DPH, ktorá sa delí počtom monitorovaných verejných 
priestranstiev. Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. Uchádzač s 
najnižšou cenou na jedno monitorované verejné priestranstvo získa 70 bodov. 
[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [najnižšia cena prepočítaná na jedno 
monitorované verejné priestranstvo] / [ponúknutá cena v posudzovanej ponuke prepočítaná 
na jedno monitorované verejné priestranstvo] * 70 
 
Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. V prípade, ak 
nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
 
Kritérium č. 2 – počet lokalít - pokrytie monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec 
minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev určených na monitorovanie 
Posudzuje sa počet monitorovaných lokalít navrhovaných v ponuke uchádzača znížený o 
minimálny požadovaný počet monitorovaných lokalít. Uchádzač s najvyšším počtom 
monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu 
verejných priestranstiev určených na monitorovanie získa 30 bodov. Uchádzač, ktorého 



ponuka bude obsahovať pokrytie minimálneho povinného rozsahu verejných priestranstiev 
určených na monitorovanie získa 0 bodov. 
 
[Počet bodov každej ďalšej posudzovanej ponuky] = [Počet navrhovaných monitorovaných 
verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu verejných 
priestranstiev určených na monitorovanie v danej ponuke] / [Najvyšší počet navrhovaných  
monitorovaných verejných priestranstiev nad rámec minimálneho povinného rozsahu 
verejných priestranstiev určených na monitorovanie]* 30. 
 
Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.  
 

 


