
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 
§ 51  zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky  s názvom „Špeciálne kariérové 
poradenstvo  pre  potreby  realizácie  národného  projektu“  vyhlásenom  oznámením 
o vyhlásení  verejného  obstarávania  zverejnenom  vo  Vestníku  verejného  obstarávania  č. 
127/2013 zo dňa 01.07.2013 pod číslom  10728 -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 3 s názvom „Metóda merania technického talentu vo vzťahu k vedecko- 
technickej činnosti“:

Poradové číslo 

Obchodné meno uchádzača

Sídlo uchádzača

IČO uchádzača

Výsledok vyhodnotenia z hľadiska úspešnosti uchádzača

1.

DAP Services, a.s. 

Sadová 553/8

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

         Česká republika
27775585

úspešný

2.       Časť 4 s názvom „Metóda merania preferencie foriem učenia“:

Poradové číslo 

Obchodné meno uchádzača

Sídlo uchádzača

IČO uchádzača

Výsledok vyhodnotenia z hľadiska úspešnosti uchádzača

1.

DAP Services, a.s. 



Sadová 553/8

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

         Česká republika
27775585

úspešný

               
3. Časť  5  s názvom „Súbor  metodík  pre  oblasť  Špeciálne  kariérove 

poradenstvo“:

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 
35 908 718 

úspešný

4. Časť  6  s názvom „Poradenský  nástroj  k  zisťovaniu  potenciálu  osobnosti 
jednotlivca“:

Poradové 
číslo 

Obchodné meno uchádzača Sídlo uchádzača IČO uchádzača Výsledok 
vyhodnotenia 

z hľadiska 
úspešnosti 
uchádzača

1. Republikové 
centrum 

vzdělávání, s.r.o. 

Praha 10 - Vršovice, 
Kubánské náměstí 

1391/11, PSČ 101 00, 
Česká republika

25289667 úspešný

                                                                      
Zverejnenie tejto informácie v profile verejného obstarávateľa: 11.10.2013


