
Výpočtová tabulka výběrového řízení - Zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí

Celková cena vč. DPH za 
předmět zakázky dle čl. 2 
písm. b)

Bodová hodnota = 100* 
(nejnižší celková cena (Kč)/ 
celková cena hodnocené 
nabídky (Kč))

výsledná 
bodová 
hodnota 

kritéria dle 
váhy (55 %) = 

bodová 
hodnota*0,55

Doložení  referencí o 
realizacích min. 3 
zakázek obdobného 
rozsahu* a předmětu: 
bodová hodnota = 100

výsledná bodová 
hodnota kritéria dle 
váhy (15 %) = počet 

bodů*0,15

Hodnota rychlosti stahování a 
hodnota rychlosti odesílání v Mbps ve 
venkovním přístupovém bodě  
(uvedou se 2 hodnoty)

Bodová hodnota = 100*  
(Ʃ rychlostí hodnocené 
nabídky (Mbps)/ nejvyšší 
Ʃ rychlostí (Mbps))

výsledná bodová 
hodnota dílčího 
kritéria dle váhy 
(30%) = bodová 

hodnota*0,3

Hodnota 
dosahu 
signálu**

Bodová hodnota = 
100*  (hodnota 
dosahu signálu 
hodnocené nabídky 
(m2)/ největší 
hodnota dosahu 
signálu (m2))

výsledná bodová 
hodnota dílčího 
kritéria dle váhy 
(40%) = bodová 

hodnota*0,4

1 2 3 4 Ø bodového 
hodnocení

Bodová hodnota = 
100* (nejnižší Ø 
bodového hodnocení/ 
Ø bodového 
hodnocení hodnocené 
nabídky)

výsledná bodová 
hodnota dílčího 
kritéria dle váhy 
(30%) = bodová 

hodnota*0,3

1 2 3 4 Ø bodového 
hodnocení

Bodová 
hodnota = 
100* (nejnižší 
Ø bodového 
hodnocení/ Ø 
bodového 
hodnocení 
hodnocené 
nabídky)

výsledná 
bodová 
hodnota 

subkritéria 
dle váhy 
(20%) = 
bodová 

hodnota*0,2

****bude hodnocena podrobnost zpracování projektu a zohlednění místních podmínek pro instalaci sítě

Hodnotící č.

* uchazeč ke každé doložené referenci o instalaci veřejné WiFi sítě a její správě uvede rozsah prací počtem 
zřizovaných venkovních (min. 8) a vnitřních (min. 3) přístupových bodů

** dosahem signálu se rozumí přibližná velikost plochy 
veřejného prostranství uvedená v m2, kterou venkovní 
přístupový bod bude pokrývat přenosovou rychlostí 30 
Mbps

Hodnotící č.

Dílčí kritérium Nabídka nadstandardních služeb - bodové hodnocení dle hodnocení členů 
komise (1 - 5; 1 - výborná; 5 - nedostatečná)***

*** nabídka nadstandardních služeb se musí týkat vlastností navrhovaného systému a rozumí se jí nabídka vlastnosti a funkcionality systému, které 
nejsou uvedeny v minimálních požadavcích na vlastnosti systému, ale svým charakterem systém zkvalitňují nebo rozšiřují.

Vzorec bod. hodnocení 
Dílčí kritérium Přenosová rychlost Dílčí kritérium Dosah signálu

Vzorec bod. hodnocení Vzorec bod. hodnocení Vzorec bod. hodnocení 

Součet 
bodů za 3 
kritéria

Pořadí dle 
získaných 
bodů

Nabídka 
uchažeče č.

Vzorec bod. hodnocení 

Subkritérium Kvalita a podrobnost projektu (20 %)

Subkritérium Kvalita a podrobnost projektu  - bodové hodnocení dle hodnocení 
členů komise (1 - 5; 1 - výborná; 5 - nedostatečná)****

Kritérium Kvalita  (váha 30 %)

Součet 
bodových 
hodnot 2 
subkritérií

výsledná 
bodová 
hodnota 
kritéria 
dle váhy 
(30 %) = 
počet 
bodů*0,3

Součet bodů za 
3 dílčí kritéria

Subkritérium Vlastnosti systému (80 %)

výsledná 
bodová 
hodnota 
subkritéria 
dle váhy 
(80%) = 
součet bodů 
za 3 
kritéria*0,8

Kritérium Cena (váha 55 %)

Vzorec bod. hodnocení 

Kritérium Reference (váha 15 %)
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