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Hodnocení  nabídek  provede  hodnotící  komise  ustanovená  zadavatelem  a  na
základě  jejího  rozhodnutí  vybere  vítěznou  nabídku,  která  bude  mít  nejvyšší
dosaženou výši bodů. Hodnotící kritéria byla takto zvolena, aby byla  vybrána
nabídka celkově ekonomicky nejvýhodnější.

Zadavatel  bude  hodnotit  nabídky  podle  třech  dílčích  kritérí  s  následujícími
váhami:

60% výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

20% délka záruky

20% referenční zakázky

Metodika pro hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu
1  až  100.  Každé  jednotlivé  nabídce  je  dle  dílčího  kritéria  přidělena  bodová
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně  vyjádřitelná  kritéria,  pro  která  má  nejvhodnější  nabídka  maximální
hodnotu  kritéria  (například  životnost  či  doba  záruky  apod.)  získá  hodnocená
nabídka  bodovou  hodnotu,  která  vznikne  násobkem  100  a  poměru  hodnoty
nabídky k hodnotě nejvhodnější  nabídky.  Pro číselně  vyjádřitelná kritéria,  pro
která  má  nejvhodnější  nabídka  minimální  hodnotu  kritéria  (například  cena
nabídky,  doba  provádění,  apod.)  získá  hodnocená  nabídka  bodovou  hodnotu,
která  vznikne  násobkem  100  a  poměru  hodnoty  nejvhodnější  nabídky
k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící
komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější
nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech
podle  jejich  důležitosti  pro  konkrétní  zadávací  řízení  tak,  že  jejich  součet  je
celkem 100.

Pro objektivní vyhodnocení a naplnění míry u jednotlivých nabídek je zvolen
hodnotící algoritmus. Bude použito tabulky s deskriptorem (viz tabulka č.1 níže),
na jejímž základě jsou pak hodnoceny jednotlivé nabídky.

Hodnocení  podle  bodovací  metody  provede  hodnotící  komise  tak,  že
jednotlivá  bodová  ohodnocení  nabídek  dle  dílčích  kritérií  vynásobí  příslušnou
vahou  daného  kritéria.  Na  základě  součtu  výsledných  hodnot  u  jednotlivých
nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že
jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Obecné vzorce pro výpočet bodových hodnot

a) kritérium,  pro  které  má  nejvhodnější  nabídka  maximální  hodnotu  kritéria
(např. délka garanční lhůty)
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a) kritérium,  pro  které  má  nejvhodnější  nabídka  minimální  hodnotu  kritéria
(např. výše ceny nebo doba dodání)

b) celkové hodnocení

Σ počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %

Tabulka č.1: přidělení bodů ze stupnice s deskriptorem pro hodnocení 
kvality nabídky

Počet bodů Slovní hodnocení

10 Kvalita je zcela nevyhovující

20 Kvalita je mimořádně špatná

30 Kvalita je velmi špatná

40 Kvalita je špatná

50 Kvalita je splněna jen v základních rysech

60 Kvalita je splněna jen s výhradami

70 Kvalita je splněna dobře

80 Kvalita je splněna velmi dobře

90 Kvalita je splněna téměř dokonale

100 Kvalita je naprosto dokonalá
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