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Ty COCOS – kuchynská technológia
3543-9000/2014-KR_16 

kritériá
váhovosť 

v %
Návrh A body Návrh B body

cena 25  331 610 € 25  401 905 € 20,63

lehota dodania            

(v dňoch)
45 7 38,57 6 45

Nástup na servisný 

zásah  (v hod)
30 0,5 30 0,5 30

Ekonomicky 

najvýhodnejšia 

ponuka

100 93,57 95,63

Nákup kuchynskej technológie
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Ako sme obstarali elektromobil
Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. Cena - celková cena za predmet zákazky s DPH v EUR

2. Spotreba - uvedená v zadefinovanej jednotke „kWh/100 km

3. Dojazd - kombinovaný dojazd podľa výrobcu (metodika

WLTP) uvedený v zadefinovanej jednotke „km“

4. Batožinový priestor - objem pri nesklopených operadlách

zadných sedadiel uvedený v zadefinovanej jednotke „l“

5. Doplnková výbava - celkový súčet bodov podľa

poskytnutých prvkov doplnkovej výbavy

Odkaz na výstup/brožúru:  Ako sme obstarali elektromobil

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2634/ako%20sme%20obstarali%20elektromobil
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D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 
tunela Višňové – č.ozn. 8630 – MDP/2020

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

• Referencie Záujemcu - váha 30%

• Kvalita tímu odborníkov - váha 55%

• Kľúčové strojné vybavenie - váha 10%

• Environmentálne kritérium - váha 5%
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VŠMÚ– nákup koncertných klavírov 
3782-9000/2021

1. Kvalitatívne vlastnosti  - 60%,

(zvukovo – farebné a mechanické vlastnosti klavíru)

2. Najnižšia cena (bez DPH) - 40%
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VŠMÚ– nákup koncertných klavírov 3782-
9000/2021

Kvalitatívne vlastnosti 60% (zvukovo – farebné a
mechanické vlastnosti klavíru) - Zvukovo – farebné
vlastnosti

1. Farba zvuku a jej vyváženosť vo všetkých registroch 
2. Intonácia
3. Harmonická a melodická plnosť zvuku, dynamický 

potenciál
4. Potenciál spevnosti, dĺžky a sýtosti tónu
5. Kvalita zvuku pri použití una corda pedálu
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Kvalitatívne vlastnosti 60% (zvukovo – farebné a mechanické 
vlastnosti klavíra) - Mechanické vlastnosti

1. Reakcia mechaniky na rôzne druhy tónotvorby a 
artikulácie

2. Citlivosť mechaniky na diferenciáciu dynamickej škály 

3. Repetičné vlastnosti 

4. Pocit komfortu pri hre ako súbehu citlivosti reakcie 
mechaniky s adekvátnymi zvukovými dispozíciami 
nástroja bez únavy hracieho aparátu

5. Kvalita nastavenia tlmidiel a pedálov

VŠMÚ– nákup koncertných klavírov - 3782-
9000/2021
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• Súhrnné správy  (2021)

počet sociálnych podnikov:  149 

počet zákaziek:                        958 

celková hodnota:                    16 068 786,98 eur

Štatistika – Sociálne podniky
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Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

• https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2696/Infografika%20k%20SZVO

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2696/Infografika%20k%20SZVO
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Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

• https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2697/Katal%C3%B3g%20SZVO_soci%C3%A1lny
ch%20a%20zelen%C3%BDch%20aspektov

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2697/Katal%C3%B3g%20SZVO_soci%C3%A1lnych%20a%20zelen%C3%BDch%20aspektov
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Sociálne hľadisko  „Podpora vzdelanosti/praxe študentov″

• Predmet zákazky: Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné
povolenie a realizáciu stavby pre cyklotrasy

• Forma aplikovania: osobitná podmienka plnenia zmluvy

• Zo súťažných podkladov: ,,.... je úspešný uchádzač povinný
zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe/absolventskej
praxe/praxe absolventa vysokej školy (pracovného alebo
obdobného pomeru) na realizácii diela podieľal aspoň jeden
študent alebo absolvent vysokej školy – stavebnej fakulty
alebo fakulty architektúry. ... ″.

• Opravné/sankčné mechanizmy: boli súčasťou zmluvy
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Sociálne hľadisko                                                                     
„Podpora spravodlivých dodávateľských vzťahov″ 

• Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov

• Forma aplikovania: osobitná podmienka plnenia zmluvy

• Požiadavka na plnenie zmluvy: „... povinnosť zhotoviteľa

zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky

voči subdodávateľom...″

• Rozhodnutie ÚVO č. : 13580-6000/2021-OD/2 z 28. 1. 2022 
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Sociálne hľadisko „Podpora zamestnanosti“

• Predmet zákazky: Výstavba/rekonštrukcia pozemných

komunikácií v obci

• Forma aplikovania: osobitná podmienka plnenia zmluvy

• Zo súťažných podkladov: ,,Úspešný uchádzač, ako svoju

zmluvnú povinnosť, zabezpečí zamestnanie podľa zákona č.

311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dvoch osôb

spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a

b) nižšie minimálne počas doby realizácie stavebných

prác..“

• Rozhodnutie ÚVO č. 8832-6000/2021-OD/4 z 8. 10. 2021
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Úrad pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava 

Kontakt: 
www.uvo.gov.sk 
info@uvo.gov.sk


