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PRÍLOHA Č. 4 NÁVRH OPISU PREDMETU ZÁKAZKY  
  

  

Názov predmetu zákazky podľa verejného obstarávateľa:   
SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD  

  

Druh zákazky 
Nadlimitná zákazka na poskytovanie služieb zadávaná postupom Užšej súťaže podľa § 67 a nasl. zákona o 

verejnom obstarávaní.  

  

Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy)  

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorského zákona v znení neskorších predpisov na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.   

 

Stručný opis predmetu zákazky 

 Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb podpory a prevádzky ISFS-SD (Informačný Systém Finančnej správy 

– Správa Daní) vrátane jeho nevyhnutných úprav. 

 

Predpokladaný počet častí predmetu zákazky 
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti. Ako vyplýva z opisu predmetu zákazky, predmetom 

tejto zákazky je zabezpečenie podpory a prevádzky existujúceho informačného systému. Táto činnosť je ako 

taká ďalej nedeliteľná.  

  

Spoločný slovník obstarávania 
CPV - Hlavný predmet – hlavný slovník:  

72200000-7    Programovanie softvéru a poradenstvo 

72260000-5    Služby súvisiace so softvérom 

72267000-4    Služby na údržbu a opravu softvéru 
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Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
Za účelom preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 131 zákona o verejnom 

obstarávaní uchádzači predložia: 

 

podľa § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: 

uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 

predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 

a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením 

uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Zoznamom poskytnutých služieb uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako je predmet zákazky (obdobným predmetom zákazy sa rozumie aplikačná podpora, údržba 

a/alebo aplikačný rozvoj informačného systému vybudovaného na aplikačnej platforme SAP) v kumulatívnej 

hodnote min. 6 600 000,- EUR bez DPH, pričom uchádzač týmto zoznamom preukáže nasledujúce podmienky:  

Poskytovanie služieb podpory alebo údržby informačného systému postaveného / informačných systémov 

informačného systému postaveného na SAP s využitím PS-CD resp. jeho segmentových ekvivalentov 

obsahujúcich modul FI-CA (napr. FS-CD alebo IS-U), ktorý má okrem požadovaného aspoň tri ďalšie moduly z 

nasledovných štyroch SAP EP, CRM, BW a PI.  

Aby mohol byť referencovaný systém započítaný, musí byť odovzdaný v produkčnej prevádzke minimálne 2 

roky a systém musí byť dostupnosťou najmenej 90% a musí slúžiť pre najmenej 500 unikátnych používateľov.  

 

podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: 

uchádzač preukáže technickú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 

riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby(kľúčoví experti): 

Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé: 

- údaje o vzdelaní a odbornej praxi kľúčových expertov, čo uchádzač u týchto kľúčových expertov preukáže 

predložením profesijných životopisov, alebo ekvivalentnými dokladmi. 

Z každého predloženého profesijného životopisu príslušného kľúčového experta alebo ekvivalentného dokladu 

musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti: 

- meno a priezvisko príslušného kľúčového experta, 

- história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky 

(zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe / rok a mesiac od – do, pozícia, 

ktorú príslušný kľúčový expert zastával 

- praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (názov projektu/predmetu plnenia, 

odberateľ/zamestnávateľ, popis projektu/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie 

rok a mesiac od - do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a emailový kontakt 

odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie), 

- vlastnoručný podpis alebo kvalifikovaný elektronický podpis príslušného kľúčového experta. 
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Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek na kľúčových 

expertov, pričom jedna fyzická osoba nesmie byť nominovaná na viac ako 1 pozíciu experta: 

 

Kľúčový expert č. 1 - Projektový manažér  

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti projektového riadenia IT projektov; túto podmienku účasti uchádzač 

preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti riadenia IT projektov zameraných na vytvorenie 

a/alebo prevádzku informačných systémov, ktoré tvoria navzájom integrované informačné  systémy; túto 

podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- platný certifikát PRINCE 2 practicioner na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent 

daného certifikátu; túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu, 

 

Kľúčoví experti č. 2 - Člen tímu SAP financie 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie finančného modulu v systéme SAP 

FI a/alebo SAP CO; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

 - požadovaný počet expertov: 2 

 

Kľúčový expert č. 3 - Člen tímu SAP PSCD 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 1profesionálna praktická skúsenosť v oblasti implementácie systému SAP PSCD a/alebo SAP IS-U; 

túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

- požadovaný počet expertov: 2 

 

Kľúčový expert č. 4 - Člen tímu SAP CRM 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie systémov SAP CRM; túto podmienku 

účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- požadovaný počet expertov: 2 

 

Kľúčový expert č. 5 - Člen tímu SAP BI 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie systémov SAP BW a/alebo SAP BI; 

túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

 

Kľúčový expert č. 6 – Špecialista pre oblasť inštalácie a údržby SAP 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 1 profesionálna praktická skúsenosť v oblasti inštalácie, údržby a podpory prevádzky 

informačných systémov, vrátane systémov SAP; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo 

ekvivalentným dokladom, 
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Kľúčový expert č. 7 - Špecialista pre SAP Enterprise Portal 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie systému SAP EP (Enterprise Portal); 

túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

 

Kľúčový expert č. 8 - Špecialista vývoja pre SAP  

- minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti vývoja v prostredí SAP; túto podmienku účasti 

uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

- požadovaný počet expertov: 5 

 

Kľúčový expert č. 9 - Člen tímu integrácie 

- minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač preukáže 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

- minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu a integrácie informačných systémov pre 

realizáciu integráciu SAP (PI) s inými informačnými systémami, zvlášť s informačnými systémami iných 

dodávateľov; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

- požadovaný počet expertov: 2 

 

podľa § 131 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: 

uchádzač preukáže technickú spôsobilosť opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom 

alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými 

pravidlami, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledujúce doklady: 

a) doklad podľa § 35 zákona vo väzbe na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona, ktorým bude 

certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií. Verejný 

obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom 

členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný 

obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality 

predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému 

manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva 

kvality; 

b) platný certifikát o zavedení systému manažérstva IT služieb, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa 

potvrdzuje splnenie podmienok vyplývajúcich z normy ISO 20000. Uchádzač môže využiť systémy manažérstva 

IT služieb vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané 

príslušnými orgánmi členských štátov; 

c) platný certifikát o zavedení systému manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti informačných technológií, 

vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie podmienok vyplývajúcich z normy ISO 27001. 

Uchádzač môže využiť systémy manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti informačných technológií 

vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými 

orgánmi členských štátov. 
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Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 

využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 

uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 

svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že 

poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti 

týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 

a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje 

vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.  

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má 

zabezpečiť. 

 

Verejný obstarávateľ požiadavkou na uvedenie zoznamu kľúčových expertov sleduje cieľ týchto expertov 

reálne využiť pre potreby zmluvného plnenia, vyplývajúceho z tohto verejného obstarávania. Nejde teda iba 

o formálne zadeklarovanie odbornej spôsobilosti, ale uchádzač uvedením kľúčových expertov deklaruje 

prísľub ich reálneho použitia pre potreby verejného obstarávateľa po celý čas platnosti zmluvy, resp. do konca 

pracovného, resp. zmluvného vzťahu uchádzača a kľúčového experta. Uchádzač nesmie uviesť kľúčového 

experta, o ktorom v momente uvedenia je známe, že jeho pracovnoprávny alebo zmluvný vzťah vyprší pred 

do 6 mesiacov od predloženia ponuky (platí aj pre zamestnanov zamestnaných na dobu určitú), rovnako ako 

experta, ktorý z akýchkoľvek dôvodov (napr. časových, plánované neplatené voľno, atď.) nebude môcť do 

troch mesiacov začať pracovať pre obstarávateľa. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v 

inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia 

byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom 

jazyku.  

 

Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“. Dokumenty uvedie 

v Krycom liste ponuky.  

 

Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v krajine pôvodu. 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty dokladov a doklady vystavené inými členskými štátmi 

EÚ.  

 

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má 

dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym 

subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 
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Podrobný opis predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ je prevádzkovateľom „Integrovaného Systému Finančnej Správy – Správa Daní“ (ISFS – SD), 

ktorý slúži na zabezpečovanie potrieb Finančnej správy pri správe daní a integrácii na interné a externé 

informačné systémy a zabezpečuje podporu automatizácie spracovania údajov pre zaokrúhlene 4 500 

používateľov.  

Verejný obstarávateľ na plnenie svojich zákonných úloh a riadny výkon verejnej moci potrebuje zabezpečiť 

technickú podporu prevádzky, údržbu a úpravy ISFS – SD.  

Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie zmluvy ktorej účelom je zabezpečiť podporu a prevádzku ISFS-

SD a stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní servisných služieb podpory a prevádzky. 

 

Úspešný uchádzač po uzatvorení zmluvy bude poskytovať Pravidelné plnenia servisných služieb podpory 

a prevádzky ISFS – SD za podmienok stanovených zmluvou. 

 

Kvalifikovaný odhad týždennej priemernej kapacitnej náročnosti tejto časti plnenia je nasledovný: 

Názov profesnej role 

Týždeň Pravidelného plnenia 

Preventívna 
údržba osobo 

hodiny 

Incidenty osobo 
hodiny 

Kľúčový expert č. 1 Projektový manažér  10 7 

Kľúčový expert č. 2 Člen tímu SAP financie 22 10 

Kľúčový expert č. 3 Člen tímu SAP PSCD 22 10 

Kľúčový expert č. 4 Člen tímu SAP CRM 18 10 

Kľúčový expert č. 5 Člen tímu SAP BI 18 10 

Kľúčový expert č. 6 Špecialista pre oblasť inštalácie a 
údržby SAP 80 20 

Kľúčový expert č. 7 Špecialista pre SAP Enterprise 
Portal 18 10 

Kľúčový expert č. 8 Špecialista vývoja pre SAP 2 1 

Kľúčový expert č. 9 Člen tímu integrácie 36 20 

Člen ktoréhokoľvek tímu 130 8 

Pracovník organizačnej podpory 7 7 

SPOLU 363 113 
 

Úspešný uchádzač po uzatvorení zmluvy bude poskytovať Objednávkové služby,  čo sú  plnenia realizované 

v medziach rámca definovaného zmluvou na základe písomných objednávok verejného obstarávateľa 

vystavených vo vzťahu k príslušnej ponuke Objednávkovej služby spracovanej úspešným uchádzačom, pokiaľ 

verejný obstarávateľ bude takúto Objednávkovú službu požadovať.  
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Kvalifikovaný odhad celkovej kapacitnej náročnosti tejto časti plnenia a zároveň referenčný model pre výpočet 

hodnotiaceho kritéria ceny za Objednávkové služby je nasledovný: 

Názov profesnej role 
Objednávkové služby za 24 
mesiacov v osobo hodinách 

Kľúčový expert č. 1 Projektový manažér                                          2 070  

Kľúčový expert č. 2 Člen tímu SAP financie                                         5 200  

Kľúčový expert č. 3 Člen tímu SAP PSCD                                         5 200  

Kľúčový expert č. 4 Člen tímu SAP CRM                                         5 200  

Kľúčový expert č. 5 Člen tímu SAP BI                                         5 200  

Kľúčový expert č. 6 Špecialista pre oblasť inštalácie a údržby SAP                                            800  

Kľúčový expert č. 7 Špecialista pre SAP Enterprise Portal                                         5 200  

Kľúčový expert č. 8 Špecialista vývoja pre SAP                                      18 750  

Kľúčový expert č. 9 Člen tímu integrácie                                      10 400  

Člen ktoréhokoľvek tímu                                      20 000  

Pracovník organizačnej podpory                                        2 340  
 

Podrobnejší referenčný model pre výpočet celkovej ceny je uvedený v prílohe č.3 tohto oznámenia o PTK. 

 

Špecifikácia požadovaných plnení je popísaná v prílohe č.5 tohto oznámenia o PTK. 

 

Definícia kategórií incidentov: 

 

 Incident A je Incident ISFS-SD alebo jeho časti, ktorá sa prejavuje zlyhaním, výpadkom, chybou či 

Nedostupnosťou ISFS-SD ako celku. Kritický Incident sa prejavuje voči najmenej [25]% užívateľov, je opakovane 

vyvolateľný alebo má trvalý charakter. 

 

Incident B je Incident ISFS-SD prejavujúci sa výpadkom, chybou či nedostupnosťou jednotlivých služieb či 

komponentov ISFS-SD, alebo ich funkcií, čo určitým spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom však 

neobmedzuje použitie všetkých služieb a komponentov ISFS-SD ako celku ani jeho podstatnej časti. Bežný 

Incident sa prejavuje globálne voči nezastupiteľnej skupine používateľov v rozsahu najmenej [25]% užívateľov, 

je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter. 

 

Incident C je Incident ISFS-SD prejavujúci sa výpadkom, chybou či nedostupnosťou jednotlivých služieb či 

komponentov ISFS-SD, alebo ich funkcií, čo určitým spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom však 

neobmedzuje použitie všetkých služieb a komponentov ISFS-SD ako celku ani jeho podstatnej časti. Bežný 

Incident sa prejavuje globálne voči izolovaným používateľom alebo voči nezastupiteľnej skupine používateľov v 

rozsahu menej ako [25]% užívateľov, je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter. 

 

Incident D je každý iný Incident než Incident A, Incident B, Incident C. 

 

 

 

 



  

  

8  

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 

Návrh kritérií hodnotenia ponúk je uvedený v prílohe č. 6 tohto oznámenia o PTK. 

 

1. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 
obstarávaní, teda na základe najnižšej ceny. Verejný obstarávateľ stanovil 17 kritérií na vyhodnotenie najlepšie 
ponuky. Každé kritérium má pridelenú váhu tak, ako je uvedené v tabuľke „Kritériá hodnotenia“. Kritériá 
hodnotia ceny, kvalitívne parametre a efektivitu poskytovania  jednotlivých plnení. 

2. Každé kritérium má v tabuľke „Kritériá hodnotenia“ uvedenú mernú jednotku. 
3. Každé kritérium má v tabuľke „Kritériá hodnotenia“ uvedenú minimálnu povolenú hodnotu, pokiaľ má verejný 

obstarávateľ dôvod ju limitovať. Pokiaľ tomu tak nie je, v tabuľke „Kritériá hodnotenia“ vyplnené „neuvedená“. 
4. Každé kritérium má v tabuľke „Kritériá hodnotenia“ uvedenú maximálnu povolenú hodnotu, pokiaľ má verejný 

obstarávateľ dôvod ju limitovať. Pokiaľ tomu tak nie je, v tabuľke „Kritériá hodnotenia“ vyplnené „neuvedená“. 
5. Ak má kritérium v tabuľke uvedenú minimálnu aj maximálnu povolenú hodnotu, musí uchádzač navrhnúť takú 

hodnotu ktorá je v rozsahu týchto povolených hodnôt. 
6. Pokiaľ uchádzač navrhne vo svojej ponuke hodnotu plnenia kritéria mimo rozsahu povolených hodnôt podľa 3. 

alebo 4. a 5  vyššie, verejný obstarávateľ takúto ponuku neprijme.  
7. Kritériá číslo 1, 2 podľa tabuľky „Kritériá hodnotenia“ majú najlepšiu hodnotu najnižšiu navrhnutú hodnotu. 
8. Kritériá nespomenuté v bode 7 podľa tabuľky „Kritériá hodnotenia“ majú najlepšiu hodnotu najvyššiu 

navrhnutú hodnotu. 
9. V každom kritériu hodnotenia verejný obstarávateľ pridelí uchádzačovi s najlepšou ponúknutou hodnotou 

100% váhy príslušného kritéria. 
10. V každom kritériu hodnotenia verejný obstarávateľ pridelí uchádzačovi s najhoršou ponúknutou hodnotou 0% 

váhy príslušného kritéria. 
11. V každom kritériu hodnotenia verejný obstarávateľ pridelí uchádzačovi s ponúknutou hodnotou medzi 

najlepšou a najhoršou hodnotou ponúknutou ostatnými uchádzačmi  % váhy príslušného kritéria lineárne. 
12. Príklad výpočtu pre kritériá podľa bodu 7. vyššie: 

Najlepšia ponúknutá hodnota: 500 
Najhoršia ponúknutá hodnota: 600 
„Tretia“ ponúknutá hodnota: 515 
Váha kritéria: 7 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s najlepšou ponúknutou hodnotou: 7,00 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s najhoršou ponúknutou hodnotou: 0,00 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s “treťou“ ponúknutou hodnotou: 7 x (600-515) / (600-500) = 5,95 

13. Príklad výpočtu pre kritériá podľa bodu 8. vyššie: 
Najlepšia ponúknutá hodnota: 2500 
Najhoršia ponúknutá hodnota: 2000 
„Tretia“ ponúknutá hodnota: 2450 
Váha kritéria: 9 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s najlepšou ponúknutou hodnotou: 9,00 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s najhoršou ponúknutou hodnotou: 0,00 
Výpočet bodov za kritérium uchádzača s “treťou“ ponúknutou hodnotou: 9 x (2450-2000) / (2500-2000) = 8,10 

14. Výpočet bodov verejný obstarávateľ v každom kritériu zaokrúhli na dve desatinné miesta.  
15. Výsledným hodnotením ponuky každého uchádzača je súčet bodov za všetky kritériá. 
16. Víťazná ponuka je ponuka uchádzača s najväčším počtom bodov. 
17. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov na prvom poradí verejný obstarávateľ vyhodnotí ako prvého 

v poradí uchádzača, ktorý bude mať v Kritériu číslo 1 najlepšiu navrhovanú hodnotu t.j. najnižšiu navrhovanú 
hodnotu.  


