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Spôsob vyhodnotenia ponúk 
 
Verejný obstarávateľ:   Základná škola Jarovnice 192  

Sídlo:      Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka 
IČO:      36158 119  
DIČ:           20 21 383 518  
Tel.:           0910 906 723   
E-mail:       zsjarovnice192@gmail.com 
Internetová stránka:   https://zsjarovnice.sk   
  
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.  

Predmetom vyhodnotenia bude posúdenie ponúknutých kritérií: 
1. Minimálna váha (v gramoch) obedového balíčka – s prideleným počtom bodov max. 30 
bodov 
2. Počet komodít v balíčku – s prideleným počtom bodov max. 70 bodov 
 
Spôsob vyhodnotenia ponúk 

1. kritérium – Minimálna váha (v gramoch) obedového balíčka 

Predmetom vyhodnotenia je posúdenie ponúknutej váhy obedového balíčka, pričom 
maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke s najvyššou ponúknutou gramážou. 
Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie kritéria vyjadrí ako podiel hodnoty 
vyhodnocovanej ponuky a najvyššej ponúknutej hodnoty vynásobený maximálnym počtom 
bodov pre toto hodnotené kritérium. 
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2. kritérium – Počet komodít v balíčku (v ks) 

Predmetom vyhodnotenia je posúdenie počtu komodít v obedovom balíčku, pričom 
maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke s najvyšším počtom ponúknutých 
komodít. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie kritéria vyjadrí ako podiel hodnoty 
vyhodnocovanej ponuky a najvyššieho počtu ponúknutých komodít vynásobený maximálnym 
počtom bodov pre toto hodnotené kritérium. 
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Pravidlá vyhodnotenia ponúk:  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním počtu dosiahnutých bodov – súčtom za všetky kritéria. 
Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne platných pravidiel 
zaokrúhľovania.        
Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá po bodovom vyhodnotení všetkých kritérií 
dosiahne najvyšší počet bodov. Druhá v poradí bude ponuka, ktorá po vzájomnom porovnaní 
celkového počtu pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 
ostatných uchádzačov bude určené analogicky podľa počtu pridelených bodov.   
 
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných 
bodových hodnôt viacerým uchádzačom, rozhoduje o poradí uchádzačov v prospech lepšieho 
umiestnenia vyšší počet bodov dosiahnutý za kritérium č.2 Počet komodít v balíčku a zároveň 
bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne. 


