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1. Legislatívny rámec stanovenia multikriteriálneho hodnotenia ponúk (MHP)        

verejným obstarávateľom (VO)

• Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 

• Konferencia „Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva“, 

Bratislava 7. novembra  2017

• Zavádzanie MHP Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) do súťaží dopravných stavieb

2. Multikriteriálne hodnotenie ponúk na zákazkách NDS

• MHP na štyroch zákazkách NDS – prehľad kritérií na jednotlivých súťažiach

• Zmluvné podmienky žltého FIDICu ako súčasť súťaží s MHP 

• Porovnanie vybraných parametrov súťaží organizovaných NDS z rokov 2017 až 2021 pri 

zmluvných podmienkach žltého a červeného FIDICu

3. Vybrané kritériá MHP z pohľadu VÁHOSTAV-SK

• R2 Kriváň – Mýtna – kritériá K2 Kvalita odborníkov a  K3 Náklady na prevádzku (podkritériom

K3,2 Náterový systém oceľových prvkov)

• Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové – K1 Cena

4. Záver



1. Legislatívny rámec stanovenia multikriteriálneho hodnotenia ponúk (MHP)        

verejným obstarávateľom (VO)

• Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., § 44 Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

• VO si môže zvoliť kritériá hodnotenia, musia však súvisieť s predmetom zákazky

• základným cieľom stanovenia týchto kritérií je výber najvýhodnejšej ponuky

• ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií:

- najlepší pomer ceny a kvality

- výška nákladov životného cyklu

- najnižšia cena

• ZVO vymenúva súbor kritérií v § 44 príkladne, nie taxatívne (odsek 4):

• najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií

• kritériá zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky

• sú to najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre

všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho

podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej

zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný

servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín

ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové

charakteristiky.

• VO má možnosť pomerne kreatívne narábať s kritériami. Je to len o odvahe a tvorivosti VO chcieť robiť

nové veci



Časti prezentácie zdroj: [4]



Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna 4 kritériá 13 podkritérií

K1 K2 K3 K4

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Kvalita tímu 
odborníkov

Náklady na 
prevádzku   

Environmentálne hľadisko

40% 25% 10% 25%

1 kritérium 4 odborníci 3 podkritériá 5 podkritérií

Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 8 kritérií 22 podkritérií

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Kvalita tímu 
odborníkov

Náklady na 
prevádzku   

Lehota obmedzenia 
premávky na diaľnici 

D1
Lehota výstavby

Lehota na vypracovanie 
projektovej dokumentácie

Kľučové strojové 
vybavenie

Príloha 
technológie 

výstavby

40% 10% 5% 10% 15% 5% 10% 5%

1 kritérium 4 odborníci 1 podkritérium 2 dielčie termíny 1 dielči termín 1 dielči termín 5 podkritérií 7 podkritérií

D3 Zelený most Svrčinovec 6 kritérií 14 podkritérií

K1 K2 K3 K4 K5 K6

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Kvalita tímu 
odborníkov

Náklady na 
prevádzku   

Obmedzenie prevádzky Doba výstavby Doba vypracovania PD

40% 15% 10% 10% 15% 10%

1 kritérium 3 odborníci 2 podkritériá 5dielčich termínov 2 dielčie termíny 1 dielči termín

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové 8 kritérií 34 podkritérií

K1 K2 K4 K3

Predkvalifikácia

Referencie 
záujemcu

Kvalita tímu 
odborníkov

Environmentálne hľadisko
Kľučové strojové 

vybavenie

30% 55% 5% 10%

5 podkritérií 9 odborníkov 1 kritérium 5 podkritérií

P1 P4 P3 P2

Súťaž

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Množstvo akumulovanej 
vody v krajine

Lehota na sprejazdnenie
Lehota na vypracovanie 

projektovej dokumentácie

45% 15% 35% 5%

1 kritérium 4 podkritériá 3 dielčie termíny 6 dielčich termínov

Sumarizácia použitých kritérií na štyroch projektoch NDS podľa zmluvných podmienok YELLOW FIDIC

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Referencie záujemcu

Náklady na 
prevádzku   

Environmentálne hľadisko

Termínové hľadisko Technologické hľadisko

Referencie 
záujemcu

Kvalita tímu 
odborníkov

Lehota obmedzenia 
premávky 

Lehota výstavby
Lehota na vypracovanie 

projektovej dokumentácie
Kľučové strojové 

vybavenie

Príloha 
technológie 

výstavby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 - 45% 30% 10 - 55% 5 - 10% 5 - 25% 10% 15 - 35% 5 - 10% 10% 5%

Kritériá na  projektoch NDS - zámer z 07/2018

Navrhovaná celková 
cena uchádzača

Kvalita tímu 
odborníkov

Náklady na 
prevádzku   

Environmentálne hľadisko

1 2 3 4

40% 25% 10% 25%

2. Multikriteriálne hodnotenie ponúk na zákazkách NDS

• MHP na štyroch zákazkách NDS – prehľad kritérií na jednotlivých súťažiach



• Zmluvné podmienky žltého FIDICu ako súčasť súťaží s MHP 

• Základným znakom FIDIC zmlúv je princíp spravodlivého rozloženia rizík medzi zmluvnými stranami

• NDS na základe takto koncipovaného zmluvného vzťahu úspešne zabezpečila a ukončila realizáciu viacerých

svojich projektov

• Tieto zmluvné podmienky umožňujú objednávateľovi preniesť na zhotoviteľa zodpovednosť za zhotovenie

projektu pre realizáciu stavby (vrátane zodpovednosti za implementáciu aktuálnej legislatívy), vrátane

doprojektovania a nadobudnutia právoplatnosti existujúceho projektu pre stavebné povolenie a umožňujú tiež

stavať v skoršom termíne.

• zhotoviteľovi má možnosť variovať technické riešenie a tak môže objednávateľ získať dielo s optimálnymi

vlastnosťami a menej prevádzkovo náročné.



Porovnanie vybraných parametrov z tendrov organizovaných NDS z rokov 2017 až 2021 pri zmluvných podmienkach žltého FIDICu a červeného FIDICu

DÁTA S PÁTOSOM
Stupeň PD pre 

ponuku

Povaha úseku 
v km - celková 
dĺžka/cesty/ 

mosty/tunely

Proces verejného obstarávania - trvanie v dňoch
Spolu otázok 
uchádzačov         

na obstarávateľa

Uchádzači / 
firmy 

"tvoriace" 
uchádzačov 

spolu

Poradie 
víťaza po 
otváraní 
ponúk

Pomer 
víťazná 
cena / 

PHZ v %

Vypracovanie 
ponuky

Vyhodnocovanie 
ponúk

Uzatváranie 
Zmluvy

Ukončeni
e súťaže

Proces 
VO 

spolu

St
av

b
y 

o
b

st
ar

áv
an

é
 s

 R
ED

 F
ID

IC

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, 
Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

DRS
12,82

(11,159/1,66/0)
82 287 154 441 523 189 6 / 16 1. 78,94

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad 
Oravou

DRS 4,4 (3,3/1,1/0) 43 1022 232 1254 1297 142 8 / 19 (7 / 16) 2. 79,22

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. 
úsek

DRS
14,26

(13,61/0,65/0)
239 641 -------- -------- -------- 1094 7 / 14  (4 / 9) 2. 96,04

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný 
obchvat (km 0-4,3)

DRS
4,30 

(2,32/0,88/1,1)
110 415 55 470 580 290 6 / 15 1. 84,05

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, 
II. etapa km 4,7 - 7,3

DRS
2,667

(2,57/0,097/0)
50 24 134 158 208 145 8 / 16 1. 61,88

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové 
Mesto, privádzač

DRS
1,36

(0,99/0,37/0)
61 -------- -------- -------- -------- 212 9 / 14 ------- -------

97,50 580,75 652 345,33

St
av

b
y 

o
b

st
ar

áv
an

é
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o

d
ľa

 Y
EL
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W

 F
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IC Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna DUR/DSP 9 (3/6/0) 161 293 135 428 589 353 4 / 14 1. 99,17

Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most 
D1/D4

DSP/DRS
0,055

(0/0,055/0)
112 127 49 176 288 91 4 / 7 1. 92,61

D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 
tunela Višňové

FTP/DSP/DRS
13,4

(3,7/2,2/7,5)
319 44 80 124 443 676 3 / 9 1. 97,67

D3 Zelený most Svrčinovec DUR/DRS
0,225

(0/0,06/0)
70 -------- -------- -------- -------- 129 6 / 6 -------- --------

165,50 242,67 440,00 312,25

Bez D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové 114,33 302,00 438,50 191,00

Proces verejného obstarávania Čas od výhlásenia súťaže až po uzavretie Zmluvy s víťazným uchádzačom

Vypracovanie ponuky Čas na vypracovanie ponuky v dňoch (od vyhlás. po odovzdanie ponuky)

Vyhodnocovanie ponúk Čas na vyhodnotenia ponúk v dňoch (od odovzdania po posledné vyhodnotenie ponuky)

Uzatváranie Zmluvy Čas od posledného vyhodnotenia ponuky po účinnosť Zmluvy s víťazom v dňoch

Ukončenie procesu VO Spolu čas od odovzdania ponuky po účinnosť zmluvy s víťazným uchádzažom

Proces VO spolu Spolu čas od vyhlásenia súťaže po účinnosť zmluvy s víťazným uchádzažom



3. Vybrané kritériá MHP z pohľadu VÁHOSTAV-SK

• R2 Kriváň – Mýtna – K2 Kvalita odborníkov

( tabuľka zdroj [11] ) 



• R2 Kriváň – Mýtna – K3 Náklady na prevádzku (podkritériom K3,2 Náterový systém oceľových prvkov)

(text a tabuľky zdroj [11] ) 



Výpočet ceny podľa pomerového vzorca s naviazaním na PHZ  (pod PHZ aj nad PHZ) Výpočet ceny podľa pomerového vzorca (HYPOTETICKY)

Ceny uchádzačov 

v EUR bez DPH (Ki)
Výpočet K1i / počet získaných bodov

Pomer Ki / 

PHZ

Ceny uchádzačov 

v EUR bez DPH (Ki)
Výpočet K1i / počet získaných bodov

Pomer Ki / 

PHZ

Maximálny počet 

bodov 45

Kombinácia 2 vzorcov: P1i = - ((PHZ – Ki) / 

(PHZ - Kmax,k)) x 100) x 45% a P1i = ((Kmax 

– Ki) / (Kmax – Kp, min)) x 100) x 45%

Maximálny počet 

bodov 45
Pi = ((Kmin / Ki)) x 100) x 45% 

Uchádzač č.1 293 836 386,06 -25,16 112,61% Uchádzač č.1 293 836 386,06 39,03 112,61%

Uchádzač č.2 254 835 881,97 45,00 97,67% Uchádzač č.2 254 835 881,97 45,00 97,67%

Uchádzač č.3 319 790 283,20 -45,00 122,56% Uchádzač č.3 319 790 283,20 35,86 122,56%

PHZ 260 921 237,26 PHZ 260 921 237,60

Výpočet ceny podľa pomerového vzorca s naviazaním na PHZ  (pod PHZ aj nad PHZ) Výpočet ceny podľa pomerového vzorca

Ceny uchádzačov 

v EUR bez DPH (Ki)
Výpočet K1i / počet získaných bodov

Pomer Ki / 

PHZ

Ceny uchádzačov 

v EUR bez DPH (Ki)
Výpočet K1i / počet získaných bodov

Pomer Ki / 

PHZ

Maximálny počet 

bodov 40

Kombinácia 2 vzorcov: P1i = - ((PHZ – Ki) / 

(PHZ - Kmax,k)) x 100) x 40% a P1i = ((Kmax 

– Ki) / (Kmax – Kp, min)) x 100) x 40%

Maximálny počet 

bodov 40
Pi = ((Kmin / Ki)) x 100) x 40% 

Uchádzač č.1 271 258 668,71 30,89 115,88%

PHZ - predpokladaná hodnota zákazky Uchádzač č.2 232 146 454,18 36,10 99,17%

Kmax – Maximálna hodnota stanovená verejným obstarávateľom, Kmax = PHZ Uchádzač č.3 209 499 473,97 40,00 89,50%

Ki - navrhovaná celková cena Ponuky vyhodnocovaného Uchádzača Uchádzač č.4 253 289 533,92 33,08 108,21%

Kp, min – Najnižšia prijatá ponuka (v intervale medzi Kmax a Kmin) PHZ 234 082 240,00

K1i – Počet bodov, ktorý získa Ponuka vyhodnocovaného Uchádzača po uplatnení daného vzorca

Výpočet ceny podľa pomerového vzorca

Ceny uchádzačov 

v EUR bez DPH (Ki)
Výpočet K1i / počet získaných bodov

Pomer Ki / 

PHZ

Maximálny počet 

bodov 40
Pi = ((Kmin / Ki)) x 100) x 40% 

Uchádzač č.1 11 099 000,00 20,52 180,49%

Uchádzač č.2 6 093 648,22 37,38 99,10%

Uchádzač č.3 5 695 062,33 40,00 92,61%

Uchádzač č.4 9 421 766,74 24,18 153,22%

PHZ 6 149 278,00

Kmin - Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

D3 Zelený most Svrčinovec Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Diaľnica D1 Bratislava -Triblavina, most D1/D4

• Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové – K1 Cena



4. Záver

- rozhodnutie VO používať MHP je správne 

- kritériá musia súvisieť s predmetom zákazky, sú transparentné a nediskriminačné, aby bolo zabezpečené 

vyhodnotenie v podmienkach efektívnej a čestnej hospodárskej súťaže 

- uchádzač ponúka vlastné riešenia a VO dostáva dielo v najlepšom pomere ceny a kvality 

- zmluvné podmienky ŽF skracujú proces verejného obstarávania a umožňujú efektívne riadiť celý proces výstavby 

- proces verejného obstarávania má plne v kompetencii VO 

Vzťah uchádzač / obstarávateľ a samotný proces verejného obstarávania je možné vylepšiť aj nasledovne:

- zverejnenie podrobného vyhodnotenia všetkých kritérií ponúknutých jednotlivými uchádzačmi súčasne

s oznámením víťazného uchádzača 

- do zmluvy o dielo zakomponovať kritériá a dôsledne vyžadovať ich uplatňovanie

- vyvarovať sa všeobecných, vágnych, duplicitných, nejednoznačných doplnení do základného textu   

zmluvných ustanovení FIDIC

- nájsť odvahu použiť ustanovenie 13.2 FIDIC Zlepšovací návrh a tak posunúť vzťah uchádzač / VO na   

vyšší stupeň partnerstva (na 10 zákazkách NDS podľa tab. 3 je pri bode 13.2 poznámka „neuplatňuje sa“)

Tešíme sa na ďalšie zákazky vypísané s multikriteriálnym

hodnotením ponúk.
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