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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 

1. Ponuky budú hodnotené použitím nasledujúcich kritérií: 
 

1.1. Kritérium č. 1: Súčet cien leteniek v ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané destinácie 
1.2. Kritérium č. 2: Súčet cien leteniek vo vyššej ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané 

destinácie 
 
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného 

kritériu uvedenému v ponukách nasledovne 
 
2.1. najnižšia cena za kritérium: Súčet cien leteniek v ekonomickej triede v Eur za všetky 

obstarávané destinácie uvedená v eurách = 50 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký môže 
jednotlivý člen komisie prideliť jednotlivej ponuke k danému kritériu. 

2.2. najnižšia cena za kritérium: Súčet cien leteniek vo vyššej ekonomickej triede v Eur za všetky 
obstarávané destinácie uvedená v eurách = 50 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký môže 
jednotlivý člen komisie prideliť jednotlivej ponuke k danému kritériu. 

 
3. Ponuky budú hodnotené použitím nasledujúcich kritérií: 
 

Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je 
spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivým 
členom komisie jednotlivej ponuke k príslušnému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy 
zaokrúhľuje matematicky na celé číslo (vrátane 0). 

3.1. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou za kritérium č. 1 
vyjadrenou v eurách. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách 
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí  úmerou. Bodové hodnotenie pre každé 
ďalšie navrhované kritérium ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej hodnoty 
kritéria platnej ponuky a navrhovaného kritéria príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium: 
 

[(kritérium č. 1min  / kritérium č. 1navrh) * (body_č. 1max)] 

kritérium č. 1min  najnižšia  hodnota ponuky kritéria č. 1 platnej ponuky, vyjadrená v 
eurách, 

kritérium č. 1navrh  príslušná posudzovaná ponuka kritéria č. 1 vo vyhodnocovanej ponuke, 
vyjadrená v eurách, 

bod_č.1max   maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium č. 1 “ Súčet cien 
leteniek v ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané destinácie“ t.j. 
50 bodov 

 
 
 



3.2. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou za kritérium č. 2 
vyjadrenou v eurách. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách 
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí  úmerou. Bodové hodnotenie pre každé 
ďalšie navrhované kritérium ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej hodnoty 
kritéria platnej ponuky a navrhovaného kritéria príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium: 
 

[(kritérium č. 2min  / kritérium č. 2navrh) * (body_č. 2max)] 

kritérium č. 2min  najnižšia  hodnota ponuky kritéria č. 2 platnej ponuky, vyjadrená v 
eurách, 

kritérium č. 2navrh  príslušná posudzovaná ponuka kritéria č. 2 vo vyhodnocovanej ponuke, 
vyjadrená v eurách, 

bod_č.2max   maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium č. 2 “ Súčet cien 
leteniek vo vyššej ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané 
destinácie“ t.j. 50 bodov 

3.3. Po pridelení bodových ohodnotení kritériu č. 1 a kritériu č. 2 uvedeným v ponukách 
jednotlivými členmi komisie sa pre každú ponuku sčítajú bodové ohodnotenia za kritérium č. 
1 a za kritérium č. 2. Úspešnými uchádzačmi  v súťaži sa stanú uchádzači, ktorých ponuka po 
súčte výsledných hodnôt podľa všetkých členov komisie za kritérium č. 1 a kritérium č. 2, 
zaokrúhlených na celý počet bodov dosiahne umiestnenie na prvom až piatom mieste. 
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 

 
 

V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na celé čísla, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte 
výsledných bodových hodnôt pre kritérium č. 1 a kritérium č. 2 viacerým ponukám uchádzačov 
umiestneným na tom istom mieste, bude poradie uchádzačov spresnené pridelením bodových 
hodnôt podľa bodu 3.1. a 3.2 a to po zaokrúhlení na desatiny čísiel.  

 

 

 


