
CENTRUM  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO  

PORADENSTVA  A PREVENCIE 

Mierová 1,  934 01 Levice   IČO: 42121396 

 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice 
ako verejný obstarávateľ v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zverejňuje 
 

 

VÝZVU 

na predkladanie ponúk 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Sídlo: Mierová 1, 934 01 Levice  

V zastúpení: PhDr. Lívia Danová, riaditeľka 

IČO: 42121396 

Telefón: 036/6312903 

E-mail: ppplevice@mail.t-com.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

CPV (Spoločný slovník verejného obstarávania): 39162200-7 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: max. do 1882,- Eur s DPH 

 

3. Opis predmetu zákazky: tovar – psychodiagnostické testy a dotazníky: 

 WISC-III Sk - Wechslerova inteligenčná škála pre deti, 1 ks 

 Test úrovne rozumových schopností - TURS,  2 ks 

 Test kognitívnych schopností -TKS,  2 ks 

 Dotazník motivácie k výkonu,  2 ks 

 Osobnostný inventár KUD,  2 ks  

 Lüscherova klinická diagnostika - LKD,  2 ks   

 Test hierarchie záujmov,  3 ks 

 Základné stredoškolské zameranie,  3 ks   

 Test cesty - TMT,  2 ks 

 

4. Podmienky zmluvy:  

Predmet obstarávania sa bude realizovať vystavením objednávky na dodanie tovaru.  

 

5. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky. 

 

6. Termín dodania predmetu zákazky:  október 2013 

 

7. Miesto, spôsob a lehota na predloženie ponuky:   

mailto:ppplevice@mail.t-com.sk


Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou na adresu uvedenú 

v bode 1, alebo elektronicky, na adresu: ppplevice@mail.t-com.sk 

Lehota na predloženie ponuky: do 04. 10. 2013 do 12:00 hod.  

 

8. Kritériá pre vyhodnotenie ponuky:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena (vrátane DPH).  

Ceny uvádzajte v zložení: cena bez DPH a cena s DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. 

 
9. Informácia o výsledku:  

Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi. 

Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného 

obstarávateľa na jeho webovej stránke.  

 

Kontaktná osoba: PhDr. Lívia Danová, riaditeľka 

 

 

Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa: 27.09. 2013 

 

 

 

 

 

V Leviciach, dňa:  27. 09. 2013 

 

 

 

 

PhDr. Lívia Danová 

       Riaditeľka CPPPaP 
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