KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Komisia bude hodnotiť iba ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa.
1. Prehľad kritérií
Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho
pomeru ceny a kvality.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (spolu 100 percent)

K1

K2

K3

K4

Navrhovaná celková cena uchádzača
- spolu max. 100 bodov (v rámci K1)
Referencie uchádzača
- spolu max. 100 bodov (v rámci K2)
Kvalita tímu odborníkov
- spolu max. 580 bodov (v rámci K3)
Sociálny aspekt
- spolu max. 55 bodov (v rámci K4)

Váha kritéria

35%

20%

40%

5%

2. Kritérium K1
2.1. Špecifikácia Kritéria K1
2.1.1. Navrhovaná celková cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky je vyjadrená v eurách
bez DPH.
2.1.2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií - Kritérium K1“, ktorý
tvorí Prílohu 1 týchto súťažných podkladov.
2.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K1
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou
vyjadrenou v Eur bez DPH, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Pridelenie bodov za Kritérium K1
(celková cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR) sa vypočíta ako podiel najnižšej
navrhovanej celkovej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR platnej ponuky a
navrhovanej celkovej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov za Kritérium K1 a následným
uplatnením hodnoty váhového kritéria - 35% (Váhové kritérium). Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na
2 desatinné miesta.

K1i = ((Kmin / Ki ) x 100) x 35%
pričom:
K1i - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca
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Kmin - Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky
Ki - Navrhovaná celková cena ponuky vyhodnocovaného uchádzača
100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K1
35% - Váha Kritéria K1 vyjadrená v %

3. Kritérium K2
3.1. Špecifikácia Kritéria K2
Odbornú spôsobilosť uchádzača v rámci hodnotenia Kritéria č. 2 Referencie uchádzača preukáže
uchádzač vyplnením zoznamu poskytnutých služieb do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií
- Kritérium K2“, ktorý tvorí Prílohu 2 týchto súťažných podkladov.
Za relevantné referencie sa považujú len projekty pre diaľnice a rýchlostné cesty v plnom profile alebo
v polovičnom profile
a) s dĺžkou trasy min. 4 km zhotovených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania riešená v DÚR,DSP, DP ktorého súčasťou je DRS, DSP v podrobnosti DRS alebo
DRS - (5 bodov za každú relevantnú referenciu):
b) s dĺžkou trasy menšou ako. 4 km zhotovených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania riešená v DÚR,DSP, DP ktorého súčasťou je DRS, DSP v podrobnosti
DRS alebo DRS - (2,5 bodov za každú relevantnú referenciu)
Počet bodov za kritérium Referencie uchádzača bude zodpovedať súčtu bodov pridelených za jednotlivé
referencie.
Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností získať 100 bodov (pre zvážením).
Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci hodnotenia
prihliadané.

Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body za len projekty, ktorými
uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!.
3.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K2
Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za uvedené referencie (5 bodov za každú relevantnú referenciu),
výsledná hodnota Kritéria K2 sa urči podľa vzorca:
K2 = KE x 20%
pričom:
K2 Vyhodnotenie kritéria K2 daného uchádzača
KE Počet bodov uchádzača za referencie
20% Váha kritéria K2 vyjadrená v %
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
.

4. Kritérium K3
4.1. Špecifikácia Kritéria K3
Odbornú spôsobilosť odborníkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v rámci hodnotenia Kritéria č. 3 Kvalita tímu
odborníkov uchádzač preukáže predložením dokladov za každého odborníka.
Uchádzači vo svojich ponukách priložia v časti „Kritériá“ podpísané životopisy odborníkov č.1,č. 2,č. 3
a č. 4 , v ktorých jednotliví odborníci uvedú nasledovné údaje:
 meno, priezvisko, titul príslušného odborníka,
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 najvyššie dosiahnuté vzdelanie odborníka, časové obdobie štúdia od – do,
 informáciu o dosiahnutej odbornej kvalifikácii odborníka a prípadne ďalšie relevantné
 informácie a údaje o praxi, ďalších zručnostiach odborníka,
 zoznam odborných skúseností, t.j. pracovná pozícia s opisom pracovnej náplne, s uvedením
miesta (krajiny), obdobia vykonávania pracovnej činnosti, označenie zamestnávateľa vrátane
kontaktných údajov, prípadne inej osoby (napr. objednávateľ),
 dĺžka odbornej praxe vo vzťahu k predmetu zákazky,
 vlastnoručný podpis odborníka.
V rámci životopisov uchádzači poskytnú informácie týkajúce sa preukázania požiadaviek Odborníka tak,
aby na základe nich bolo možné prideliť body za odstupňované skúsenosti.
V prípade požiadavky na preukázanie počtu rokov praxe, uchádzač v životopise vyznačí pracovnú
pozíciu, popis pracovnej náplne, odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok zamestnania/plnenia,
zamestnávateľ/objednávateľ, tak aby sa požadovaná dĺžka praxe dala jednoznačne identifikovať a
taktiež kontaktné údaje na zamestnávateľa/objednávateľa, u ktorého bude možné overiť uvedené údaje.
V prípade požiadavky na preukázanie praktických skúseností uchádzač za každého odborníka v
životopise, prípadne v samostatnom referenčnom liste/listoch uvedie zoznam projektov, pričom ku
každému projektu bude uvedené:
 pracovná pozícia na projekte,
 popis projektu tak, aby bolo z tohto popisu zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa,
 popis pracovnej náplne na projekte, aby bolo z tohto popisu zrejmé splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa,
 hodnota projektu,
 obdobie od – do, počas ktorého sa odborník podieľal na projekte,
 obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, vrátane kontaktného údaju
osobu, u ktorej je možné overiť si uvedené informácie,

na

 prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
Uchádzači by si mali zvoliť odborníkov, ktorí majú vo svojich štruktúrovaných profesijných životopisoch
uvedené také opisy realizovaných činností a skúseností, ktoré prekračujú základné požiadavky
definované verejným obstarávateľom, t.j. ktoré vytvárajú predpoklady vyššieho stupňa odbornosti a
kvality vo výstupoch činnosti hodnoteného odborníka pri plnení predmetu zákazky. Je v záujme
uchádzačov, aby v ponuke prezentovali takých odborníkov, ktorí budú čo najkvalitnejší a budú spĺňať
najvyššie požiadavky verejného obstarávateľa, pretože v takom prípade môžu uchádzači získať najviac
bodov za dané kritérium. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť prezentovaných a
hodnotených kvalitatívnych predpokladov u hodnotených odborníkov na základe kontaktných údajov,
ktoré je uchádzač pri každom odborníkovi povinný uviesť v životopise daného odborníka.
Verejný obstarávateľ požaduje nasledovných odborníkov, pričom zároveň pri každom odborníkovi
uvádza minimálne požiadavky, ktoré musí splniť každý odborník (v prípade, že ktorýkoľvek odborník
nesplní tieto minimálne požiadavky, ponuka uchádzača bude vylúčená pre nesplnenie požiadaviek na
predmet zákazky) a ďalej požiadavky nad rámec minimálnych požiadaviek, po splnení ktorých budú
uchádzačovi za daného odborníka pridelené body podľa jeho skúseností, praxe, či kvalifikácie, tak ako
to je uvedené nižšie. Minimálne požiadavky na odborníkov sú stanovené pri opisoch jednotlivých
Odborníkov..
Verejný obstarávateľ stanovil počet odborníkov v súlade s opisom predmetu zákazky. Pre dosiahnutie
požadovanej kvality je garancia odborníka pre jednotlivé odborné okruhy predmetu zákazky
nezastupiteľná. Zhotovenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite znamená aplikáciu vysoko
odborných znalostí a skúseností odborníkov vyplývajúcich z obsahu predmetu zákazky.
Uchádzači preto nemôžu využiť odborné skúseností jednej osoby na preukázanie plnenia viacerých
odborníkov (č.1,č. 2,č. 3 a č. 4) súčasne.
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V prípade preukazovania splnenia technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti jednotlivých
odborníkov s využitím technických a odborných kapacít inej osoby podľa §34 ods. 3 zákona a
následného nahradenia inou osobou v prípade §40 ods. 5 zákona (ak taká situácia nastane), bude
verejný obstarávateľ následne v časti „Kritériá“ bodovať v zmysle Kritéria K3 túto novú nahradenú
osobu. V takomto prípade sa pôvodne uvedená osoba (odborník) bodovať nebude.

Odborník č. 1: Hlavný inžinier projektu
Hlavný inžinier projektu predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera
projektu, alebo zodpovedného projektanta za cestnú časť rovnakého alebo podobného predmetu
zákazky (DÚR, DSP, DP, ktorého súčasťou je DRS, DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS) pre stavby
diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného
obstarávania
Za relevantné referencie sa považujú len projekty pre diaľnice a rýchlostné cesty v plnom profile alebo
v polovičnom profile vo vyššie uvedenom stupni dokumentácie
a) Projekt v rámci ktorého vykonával hlavného inžiniera projektu - (5 bodov za každú relevantnú
referenciu):
V prípade ak bola vykonávaná činnosť hlavného inžiniera projektu viac ako 50% času trvania
projektu bude pripočítaný k danej referencií 1 bod
b) Projekt v rámci ktorého vykonával zodpovedného projektanta za cestnú časť – (5 bodov za
každú relevantnú referenciu)
V prípade ak bola vykonávaná činnosť zodpovedného projektanta za cestnú časť viac ako 50%
času trvania projektu bude pripočítaný k danej referencií 1 bod

Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností Odborníka č. 1 získať 120 bodov (pre
zvážením) z toho 100 bodov za referencie a 20 bodov za čas.
Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci hodnotenia
prihliadané.

Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body za len projekty, ktorými
uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!.

Odborník č. 2: Zodpovedný projektant pre cestnú časť
Zodpovedný projektant pre cestnú časť predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného
inžiniera projektu, alebo zodpovedného projektanta za cestnú časť rovnakého alebo podobného
predmetu zákazky (DÚR, DSP, DP, ktorého súčasťou je DRS, DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS) pre
stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia
verejného obstarávania
Za relevantné referencie sa považujú len projekty pre diaľnice a rýchlostné cesty v plnom profile alebo
v polovičnom profile
a) Projekt v rámci ktorého vykonával hlavného inžiniera projektu - (5 bodov za každú relevantnú
referenciu):
V prípade ak bola vykonávaná činnosť hlavného inžiniera projektu viac ako 50% času trvania
projektu bude pripočítaný k danej referencií 1 bod
b) Projekt v rámci ktorého vykonával zodpovedného projektanta za cestnú časť - (5 bodov za
každú relevantnú referenciu)

4

V prípade ak bola vykonávaná činnosť zodpovedného projektanta za cestnú časť viac ako 50%
času trvania projektu bude pripočítaný k danej referencií 1 bod

Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností Odborníka č. 2 získať 120 bodov (pre
zvážením) z toho 100 bodov za referencie a 20 bodov za čas.
Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci hodnotenia
prihliadané.

Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body za len projekty, ktorými
uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!.
Odborník č. 3: Zodpovedný projektant pre mostnú časť
Zodpovedný projektant pre mostnú časť predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával
zodpovedného projektanta mostných objektov pre cestnú dopravu s dĺžkou jedného mostného objektu
min. 100 m v rámci vypracovania DÚR, DSP, DP, ktorého súčasťou je DRS, DSP v podrobnosti DRS,
alebo DRS (nie rovnaký most vypracovaný v rámci DÚR,, DSP, DRS alebo DP jednej stavby) pre stavby
diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré boli vypracované za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo
dňa vyhlásenia verejného obstarávania.
Za relevantné referencie sa považujú len projekty pre diaľnice a rýchlostné cesty v plnom profile alebo
v polovičnom profile
a) Projekt v rámci ktorého vykonával zodpovedného projektanta pre mostnú časť - (1 bod za
každú relevantnú referenciu):

-

V prípade ak bola vykonávaná činnosť zodpovedného projektanta pre mostnú časť viac ako
50% času trvania projektu bude pripočítaný k danej referencií 1 bod

-

V prípade ak bol na projekte viac ako jeden most dĺžky 100m bude pripočítané k danej referencií
za každý takýto most 1 bod maximálne však 10 bodov za dodatočné mosty na referenciu.

Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností Odborníka č. 3 získať 240 bodov (pred
zvážením) z toho 20 bodov za referencie 200 bodov za dodatočné mosty a 20 bodov za čas.

Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci
hodnotenia prihliadané.
Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body za len projekty, ktorými
uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!.
Odborník č. 4: Zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť
Zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával
zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa inžinierskogeologickej časti z inžinierskogeologického
prieskumu realizovaného v rámci DÚR alebo DSP pre stavby dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic,
rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 20 rokov, ktoré sa rátajú
spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.
Za relevantné referencie sa považujú len projekty v rámci DÚR alebo DSP pre stavby dopravnej
infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc
a) Projekt v rámci ktorého vykonával zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa
inžinierskogeologickej časti z inžinierskogeologického prieskumu - (5 bodov za každú
relevantnú referenciu):
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Maximálne môže uchádzač získať za portfólio skúseností Odborníka č. 4 získať 100 bodov (pred
zvážením).

Nad referencie presahujúce maximálny stanovený počet bodov nebude v rámci
hodnotenia prihliadané.
Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body za len projekty, ktorými
uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!!!.
4.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K3
Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za Odborníka č. 1,Odborníka č. 2, Odborníka č, 3 a Odborníka
č. 4 , výsledná hodnota Kritéria K2 sa urči podľa vzorca:
K3 = (KE x 40%)/580
pričom:
K3 Vyhodnotenie kritéria K3 daného uchádzača
KE Počet bodov uchádzača za kvalitu tímu odborníkov
40% Váha kritéria K3 vyjadrená v %
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Kritérium K4
4.1. Špecifikácia Kritéria K4
Kritérium č. 4 Sociálny aspekt preukáže uchádzač vo formulári „Zoznam členov pracovnej skupiny“
kde uvedie člena pracovnej skupiny, ktorý je zdravotne znevýhodnený.
Uchádzač zdravotné znevýhodnenie preukáže príslušným potvrdením dokladujúcim uvedenú
skutočnosť.
Za každého člena pracovnej skupiny so zdravotným znevýhodnením bude verejný obstarávateľ
prideľovať 5 bodov.
Počet bodov za kritérium Sociálny aspekt uchádzača bude zodpovedať súčtu bodov pridelených za
jednotlivých členov pracovnej skupiny so zdravotným znevýhodnením.
Maximálne môže uchádzač získať za členov pracovnej skupiny so zdravotným znevýhodnením 55
bodov (pred zvážením).
4.2. Spôsob hodnotenia Kritéria K4
Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za uvedených členov pracovnej skupiny so zdravotným
znevýhodnením (5 bodov za každého člena), výsledná hodnota Kritéria K4 sa urči podľa vzorca:
K4 = (5 / 55)xKE
pričom:
K4 Vyhodnotenie kritéria K4 daného uchádzača
KE Počet bodov uchádzača za zdravotne znevýhodneného člena pracovnej skupiny
5% Váha kritéria K4 vyjadrená v %
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
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5. Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií
Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom až treťom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte
kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1, K2 a K3 a K4, pričom
maximálny možný počet takto získaných bodov je 100 (35+20+40+5 bodov), ak vo všetkých štyroch
kritériách získa maximálny počet bodov.
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na treťom mieste, úspešná bude tá ponuka, ktorá
získala viac bodov v kritériu č. 1, a ak by aj tu nastala rovnosť, tak rozhodne počet bodov v kritériu č. 3
pri Odborníkovi č. 1.

7

