
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO:  30794536
Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Župné námestie 5-6, Odbor verejného
Kontaktná osoba: JUDr. Elena Sivová
Mobil: +421 903464477
Telefón: +421 220441678
Email: elena.sivova@upvsr.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.upsvar.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.upsvar.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. a)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Nákup batérií psychodiagnostických testov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov :  Miestom dodania tovaru je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8,812
67 Bratislava -Staré Mesto
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK0

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zabezpečenie nákupu 46 ks batérií psychodiagnostických testov, ktoré budú využívať psychológovia referátov
poradensko-psychologických služieb (RPPS) za účelom skvalitnenia posudzovania spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má
záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Jedna batéria pozostáva z 9 psychodiagnostických testov, každý Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny v SR dostane jednu batériu, v rámci ktorej každý z 9 testov sa skladá z pracovného
kompletu PK (príručka, testový zošit, záznamový hárok, šablóny na vyhodnotenie) a zo sady S (spotrebné časti testu
formuláre, ktoré vypĺňajú klienti).

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39162200-7 
Doplnkový slovník: FA04-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38900000-4 
Doplnkový slovník: EA24-4 , FA04-5 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

46 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  28 474,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

DEI 4 - 2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 
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21.02.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

0
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Nebola uzatvorená zmluva
IČO:  0000000
nie je , 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 220441678

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  0,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z 
Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej OP ZaSI).

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Nebola predložená žiadna ponuka

VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
Číslo oznámenia vo VVO: 1149-WYT, číslo VVO 13/2014 z 21.01.2014

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
21.02.2014
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