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Vyhlášky č. 530/2009 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, odbor verejného obstarávania, Župné
námestie 5-6, 81267  Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Mobil: +421 908195619
Telefón: +421 220441678
Email: breza2.juraj@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.upsvr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.upsvr.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Sociálna starostlivosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Akreditovaný kurz prvej pomoci

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V rámci národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej len NP DEI),sa 
realizuje podaktivita 5B Akreditovaný kurz prvej pomoci. Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávania
akreditovaného kurzu prvej pomoci vrátane skúšok a vydania potvrdení o absolvovaní akreditovaného kurzu pre 2477
účastníkov v 166 pracovných skupinách v zariadeniach detských domovov v jednotlivých krajoch SR (Bratislavský
samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj,
Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj),
v rámci Aktivity 5 Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých, v rámci
Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej iba NP DEI).Vzdelávanie bude
zamerané na získavanie vedomostí a zručností pri poskytovaní prvej pomoci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri
zabezpečení poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých v detských domovoch. Uvedenou aktivitou sa zvyšuje
štandard poskytovania starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná z dôvodu integrácie detí napr. s
mentálnym postihnutím, poruchami správania a z dôvodu rôznorodosti vekového zloženia detí v DeD od narodenia do 25
roku veku dieťaťa. 
Uchádzač o zabezpečenie vzdelávacej aktivity Akreditovaný kurz prvej pomoci musí byť držiteľom akreditácie 
na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR, v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 
398/2010 Z.z. z 30. septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej 
pomoci alebo ekvivalentného dokladu podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ. 
Predmet zákazky sa delí na 8 častí, ktoré pokrývajú jednotlivé samosprávne kraje Slovenskej republiky.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80340000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 80562000-1 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1.    Druh postupu

Druh postupu:  Verejná súťaž
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
NP DEI - D5

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
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Číslo oznámenia vo VVO: 11660-MSS, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013
IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia

29.06.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky
VI.2.    Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
17.01.2014

2/2


