Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44
Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Podlimitná zákazka :
„Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre zamestnancov SAŽP pri zahraničných
služobných cestách vrátane súvisiacich služieb“
(č. 20111 – WYS, VVO č. 251/2013 dňa 21.12.2013)
Vyhodnotenie:

Návrh na plnenie kritérií :
Uchádzač č. 1 : ORBIX, s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava

1. Odplata za služby súvisiace s dodaním letenky podľa požiadavky verejného obstarávateľa
uvedená v % z ceny letenky :
5%
2. Poplatok dodávateľa za stornovanie letenky uvedený v % z ceny letenky:
5%
3. Poplatok dodávateľa za zmenu letenky uvedený v % z ceny letenky:
5%
Uchádzač č. 2 : REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava

1. Odplata za služby súvisiace s dodaním letenky podľa požiadavky verejného obstarávateľa
uvedená v % z ceny letenky :
0,001 %
2. Poplatok dodávateľa za stornovanie letenky uvedený v % z ceny letenky:
0,001 %
3. Poplatok dodávateľa za zmenu letenky uvedený v % z ceny letenky:
0,001 %

1. Ponuky budú hodnotené použitím nasledujúcich kritérií s uvedením ich váhy :
1. Odplata za služby súvisiace s dodaním letenky podľa požiadavky verejného obstarávateľa
uvedená v
% z ceny letenky – váha 80 %
2. Poplatok dodávateľa za stornovanie letenky uvedený v % z ceny letenky – váha 10 %
3. Poplatok dodávateľa za zmenu letenky uvedený v % z ceny letenky – váha 10 %

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk
je upresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivej
ponuke k danému kritériu.
Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:
K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1
K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2
Kx=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.X
Vzorec na výpočet celkových bodov:
Kc=K1 + K2+ Kx
2.1. Po pridelení bodových ohodnotení jednotlivým ponukám, sa pre každú ponuku sčítajú
bodové ohodnotenia všetkých jednotlivých kritérií. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorého ponuka po súčte bodov z jednotlivých kritérií dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
Výsledná hodnotiaca tabuľka:

Por.
Číslo

1

2

Identifikačné údaje záujemcu
REDI TOUR, s.r.o.
Zámocká 18
811 01 Bratislava
ORBIX, s.r.o.
Obchodná 48
811 06 Bratislava

Počet bodov za všetky
hodnotiace kritériá

100

0,02

Zdôvodnenie umiestnenia ponúk:

Úspešný uchádzač REDI TOUR, s.r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava získal najviac
bodov po súčte bodov z jednotlivých kritérií – 100 bodov.
Neúspešný uchádzač ORBIX, s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava získal menej bodov po
súčte bodov z jednotlivých kritérií – 0,02 bodov, ako úspešný uchádzač.

