
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava,                      
IČO: 00681385, podľa § 44 ods.2 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje týmto vo svojom profile výsledok 
postupu zadávania civilnej nadlimitnej  zákazky  na dodanie tovaru  podľa § 50  zákona o verejnom 
obstarávaní na predmet zákazky s názvom „Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov 
pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie pre potreby realizácie národného projektu“,  
vyhlásenom oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 pod číslom  11580-MST. 
 
Úspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý sa na základe výsledku elektronickej aukcie umiestnil 
v tomto postupe zadávania zákazky na prvom mieste, a s ktorým verejný obstarávateľ uzavrie 
Rámcovú dohodu na príslušnú časť predmetu zákazky. 
 
Po uskutočnení elektronickej aukcie je poradie z hľadiska úspešnosti uchádzačov nasledovné: 
 

1. Časť 1 predmetu zákazky s názvom „Metóda merania psychomotorického tempa                           
a pozornosti“:  

 
Poradové 

číslo  
Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 

vyhodnotenia 
z hľadiska úspešnosti 

uchádzača 

1. Psychodiagnostika, a.s. 
 

Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava  

57 589,42 
 

úspešný 

 
2.   Časť 2 predmetu zákazky s názvom „Metóda merania úrovne a kvality matematických 
schopností“:  

      
Poradové 

číslo  
Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 

vyhodnotenia 
z hľadiska úspešnosti 

uchádzača 

1. Psychodiagnostika, a.s. 
 

Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava  

40 180,82 
 

úspešný 

                      
       3.   Časť 3 predmetu zákazky s názvom „Metóda merania špecifických porúch učenia“:  

   
Poradové 

číslo  
Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 

vyhodnotenia 
z hľadiska úspešnosti 

uchádzača 

1. Psychodiagnostika, a.s. 
 

Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava  

56 056,02 
 

úspešný 

 
       4.   Časť 4 predmetu zákazky s názvom „Metóda merania kapacity krátkodobej a dlhodobej 
verbálnej pamäti“:  

   
 

Poradové 
číslo  

Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 
vyhodnotenia 

z hľadiska úspešnosti 
uchádzača 

1. Psychodiagnostika, a.s. 
 

Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava  

34 408,02 
 

úspešný 



                 5.   Časť 5 predmetu zákazky s názvom „Metóda merania latelárnej prefrencie“:  
                   

Poradové 
číslo  

Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 
vyhodnotenia 

z hľadiska úspešnosti 
uchádzača 

1. Psychodiagnostika, a.s. 
 

Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava  

33 866,82 
 

úspešný 

 
                 6.   Časť 6 predmetu zákazky s názvom „Metóda monitorovania správania žiakov so 
ŠVVP“:  

 
Poradové 

číslo  
Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 

vyhodnotenia 
z hľadiska úspešnosti 

uchádzača 

1. Mangold International 
GmbH  

Graf-von-Deym-Str.5,  
944 24 Arnstorf, Nemecko 

393 168,86 
 

úspešný 

 
 

                 7.   Časť 7 predmetu zákazky s názvom „Súbor metodík pre oblasť Špecifické funkcie, 
schopnosti a ich funkcie“:  

 
Poradové 

číslo  
Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 

vyhodnotenia 
z hľadiska úspešnosti 

uchádzača 

1. Dr. Josef Raabe 
Slovensko, s.r.o. 

Trnavská cesta 84, 821 02 
Bratislava, Slovenská 

republika 

463 879,20 
 

úspešný 

                                                    
Zverejnenie tejto informácie v profile verejného obstarávateľa: 28.10.2013 


