Príloha č. 5

Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predmet zákazky: Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra

KOMENTÁR K BODOVÉMU HODNOTENIU PONÚK ČLENMI KOMISIE
Predmet zákazky: „Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra“
1.
2.

Maximálny počet bodov pridelených vyhodnocovanej ponuke je 100 bodov.
Kritérium č. 1 Portfólio - má pridelený počet bodov 68. Body sa prideľujú nasledovne:

a.

Každý člen päťčlennej komisie má právo prideliť pre každú ponuku celkových 60 bodov.

b.

Účastník s najvyšším počtom bodov bude určený ako prvý pre dané kritérium.

3.
Naplnenie kritéria Portfólio je definované úrovňou splnenia tzv. povinnej úlohy – predloženie
minimálne troch webových linkov na aktívne webové stránky, ktoré vytvoril uchádzač a v ktorých je
možné overiť, že uchádzač reálne vytvoril dielo, ktoré z časti alebo úplne spĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa. Povinnú úlohu stanovil verejný obstarávateľ v materiáli „Výzva k výberovému konaniu
na predmet zákazky „Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra“.
4.
Počty bodov pridelené každým členom komisie povinnej úlohe sa pri každej ponuke spočítajú,
čoho výsledkom bude celkový počet bodov, pridelený členmi komisie k vyhodnocovanej ponuke.
5.
Komisia má päť členov, dvaja nezávislí zástupcovia v oblasti dizajnu, 1 zástupca komisie pre
kultúru zriadenej pre Mesto Nitra a dvaja členovia z Kreatívneho centra Nitra.
6.

Výpočet pre určenie bodov Kritérium č. 1 (K1) je nasledovný:

K1 = K1a/K1max. * 68
kde
K1max. = najlepšia/najvyššia hodnota súčtu bodov celej komisie
K1a = hodnota súčtu bodov celej komisie pre uchádzača
7.
Kritérium č. 2 Termín dodania – Maximálny počet bodov je 9. Body prepočíta automaticky
systém, v ktorom sa predkladajú ponuky. Maximálny počet bodov získa ponuka s najkratším termínom
dodania. Ostatné ponuky budú mať pridelené body úmerne počtu dní dodania. Minimálna hodnota
termínu dodania v kalendárnych dňoch je 30 a maximálna hodnota termínu dodania je 45
kalendárnych dní.
8.

Výpočet pre určenie bodov Kritérium č. 2 (K2) je nasledovný:

K2 = K2min./K2a * 9
kde
K2min = minimálna ponuka
K2a = aktuálna ponuka uchádzača
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9.
Kritérium č. 3 Cena – maximálny počet bodov je 23. Body prepočíta automaticky systém,
v ktorom sa predkladajú ponuky. Maximálny počet bodov získa ponuka s najnižšou cenou. Ostatné
ponuky budú mať pridelené body úmerne najnižšej cene.
10.

Výpočet pre určenie bodov Kritérium č. 3 (K3) je nasledovný:

K3 = K3min./K3a * 23
kde
K3min = minimálna ponuka
K3a = aktuálna ponuka uchádzača

11.
Počet bodov, pridelených ponukám uchádzačov zo strany jednotlivých členov komisie za
kritérium Portfólio sa spočíta s automaticky prideleným bodovým hodnotením za kritérium Cena
a Termín dodania, čoho výsledkom bude celkový počet bodov pridelených k vyhodnocovanej ponuke.
Z celkového počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov, pričom úspešný bude uchádzač,
ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov spomedzi hodnotených ponúk.
12.
Komisia vypracuje aj písomné odôvodnenie hodnotenia jednotlivých ponúk. V prípade
dosiahnutia rovnakého celkového počtu bodov za kritériá č. 1 až č. 3 u dvoch, resp. viacerých
uchádzačov, bude poradie týchto uchádzačov určené na základe zohľadnenia celkového počtu bodov
pridelených členmi komisie v kritériu č. 1 - Portfólio (uchádzač, ktorý dosiahne v kritériu č. 1 vyšší počet
bodov, sa umiestni pred uchádzačom s rovnakým celkovým počtom bodov, ktorý však dosiahne v
kritériu č. 1 nižší počet bodov). Ak aj potom dôjde k rovnakému celkovému počtu bodov u dvoch, resp.
viacerých uchádzačov, bude ich výsledné poradie určené na základe zohľadnenia celkového počtu
bodov pridelených členmi komisie v kritériu č. 2, následne v prípade potreby v kritériu č. 3. Znamená
to, že uchádzač s vyšším počtom bodov v kritériu č. 2 (v prípade potreby v kritériu č. 3) sa umiestni
pred uchádzačom s rovnakým celkovým počtom bodov, ktorý však dosiahne v kritériu č. 2 (v prípade
potreby v kritériu č. 3) nižší počet bodov.

