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 Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie 

Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť 
v ZŠ P. Horova Michalovce 

Kód ITMS: 26110130443   dopytovo-orientovaný projekt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. spisu: VO/O2/2012-2013-25                                                                            V Michalovciach, dňa 22.05.2013 

 

 

INFORMÁCIA  O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONUKY  

VRÁTANE PORADIA UCHÁDZAČOV 
 

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje vo svojom profile výsledok 

vyhodnotenia ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk 

zverejnenej vo  Vestníku verejného obstarávania č. 74/2013 pod číslom 5816-WYT, dňa 16.4.2013 a súťažnými 

podkladmi na predmet zákazky „Nákup učebných pomôcok a zariadení  na zabezpečenie projektu Inovácia 

a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova 

Michalovce“, vrátane poradia uchádzačov. 

 

Úspešným uchádzačom sa stal: 

uchádzač č. 1  - Daffer spol. s r.o., Včelárska 1,  Prievidza 971 01, ktorý po vyhodnotení ponúk získal 

100 bodov. 

  
 

Neúspešní uchádzači: 

uchádzač č. 3 – PMS Delta s.r.o, Fándlyho 1,  Michalovce 071 01 , ktorý po vyhodnotení ponúk získal 

98,17 bodov 

uchádzač č. 2  -  KVANT, spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava 842 48, ktorý po 

vyhodnotení ponúk získal 90,50 bodov 

 
 
 

             Zdôvodnenie: 

 
V jedinom kritériu, ktorým bola cena za celý predmet zákazky bez DPH a s DPH, komisia pri prepočte 

používala ceny konečné t.j. ceny s DPH, nakoľko všetci uchádzači sú platcami DPH.  
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Podľa kritérií na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia maximálny počet 100 bodov komisia 

pridelila  uchádzačovi s najnižšou  cenou za celý predmet zákazky.  

 

 V tomto kritériu  najvyšší počet bodov získal uchádzač č. 1, ktorý pre dané kritérium ponúkol cenu 

23513,34 € s DPH, t.j. od každého člena komisie získal 3x100 bodov. Hodnotili traja členovia komisie. 

 

Počet bodov pridelených ostatným ponukám sa vyjadril  ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej 

ponuky za hodnotené kritérium a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky za hodnotené 

kritérium, prenásobený maximálnym počtom bodov pre hodnotené kritérium. Takto vypočítaný počet 

bodov členovia komisie zaokrúhlili na 2 desatinné miesta podľa matematických pravidiel. 

 

Uchádzač č. 3 ponúkol v tomto kritériu cenu 23952,00 € s DPH, čím podľa pravidla prepočtu  

uvedeného vyššie získal 98,17 bodov t.j.  ( 23513,34 : 23952 ) x 100 =98,17 bodov po zaokrúhlení od 

každého člena komisie. Hodnotili traja členovia komisie t.j. získal 3x98,17 bodov. 

 

Uchádzač č. 2 pre dané kritérium ponúkol cenu 25981,59 € s DPH, čím podľa pravidla prepočtu  

uvedeného vyššie získal 90,50 bodov t.j.  ( 23513,34 : 25981,59 ) x 100 =90,50 bodov po zaokrúhlení 

od každého člena komisie. Hodnotili traja členovia komisie t.j. získal 3x90,50 bodov. 

 
Podľa časti  C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  súťažných 

podkladov - úspešným uchádzačom  verejnej súťaže sa stal uchádzač, ktorého ponuka po súčte 

výsledných hodnôt vyhodnotenia všetkých členov komisie vydelená počtom členov komisie  dosiahla 

najvyššie bodové hodnotenie. Ostatní uchádzači sa vyhodnotili ako neúspešní.  Maximálny počet mal 

byť 100 bodov.  

 

Poradie uchádzačov  v zostupnom poradí: 

1. uchádzač č. 1 získal 100 bodov takto: (3x100) : 3= 100,00 bodov,   

2. uchádzač č. 3 získal 98,17 bodov takto: (3x98,17) : 3 = 98,17 bodov 

3. uchádzač č. 2 získal 90,50 bodov takto: (3x90,50) : 3 = 90,50 bodov 

 
                                                                  


