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Příloha č.3 

Předmět veřejné zakázky: 
„Stavební úpravy koupaliště „Ládví“ na k.ú. 

Kobylisy, Praha 8“ 

 

Způsob hodnocení nabídek – Bodovací metoda 

 

 

 Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle 

dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“) 

 

 Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 

jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci kritéria. 

 

 Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 

kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

 

 Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 

kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 

 

 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. 

 

 Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného číselně vyjádřitelného dílčího kritéria, než je 

cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci 

tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek. 
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 Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené 

v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti. 

 

 Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 

ohodnocení nabídek dle 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 

hodnoty. Pokud jsou u některého kritéria stanovena subkritéria, provede komise hodnocení 

nabídek dle všech těchto subkritérií podle jejich procentuelní váhy. 

 

 

 

 

 

 


