CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e,  787 16 30, 0911 030 930
 zuzkinpark@cpppapke.sk web www.cpppapke.sk

Názov osloveného
Adresa osloveného
Košice
IČO:
email:

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Stanislava Pristašová
tel.: 055/787 16 40

Košice 14.1.2022

Vec:
Prieskum trhu – určenie predpokladanej hodnoty zákazky – o s l o v e n i e
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Zuzkin park 10, 040 11 Košice – Západ
ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„verejný obstarávateľ“) plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie služby.
Za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky si Vás dovoľujeme požiadať
o predloženie cenovej ponuky na nižšie uvedený predmet zákazky.
Názov predmetu zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu záhrady
CPPPaP Zuzkin park 10, Košice“
Východiskové informácie:
➢ Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súlade s prílohou č. 1 – Špecifikácia

predmetu zákazky – Náčrt pôdorysu záhrady.
CPV kód:
Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Opis predmetu zákazky:
Z dôvodu naplnenia účelu tohto prieskumu trhu verejný obstarávateľ uvádza:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu záhrady. Záhrada o rozlohe 2 836 m2 (Výpis z listu vlastníctva č. 15713 z katastra nehnuteľností))
tvorí súčasť nehnuteľnosti v správe CPPPaP, o ktorú je povinné sa starať. V súčasnosti je záhrada v stave po ukončení rekonštrukcie splaškovej kanalizácie, ktorej súčasťou bolo aj rozkopanie časti pozemku a devastácia zelene. Zároveň v záhrade neboli robené väčšie úpravy
od jej založenia v 60. rokoch minulého storočia.
V záujme využitia záhrady pre návštevníkov zariadenia, klientov aj širšiu komunitu –
deti a žiakov okolitých škôl, plánujeme jej revitalizáciu, ktorá je vzhľadom na súčasný stav
nevyhnutná. Uprednostňujeme formu prírodnej, oddychovej, príp. terapeutickej záhrady
s minimálnymi požiadavkami na údržbu z dôvodu, že pracovisko nemá pozíciu údržbára ani
záhradníka. Realizáciu plánujeme z projektu Integrovaného regionálneho operačného programu. K tomu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu zahrňujúcu:
a) štúdiu (vyčistenie a terénne úpravy pozemku záhrady, návrh obnovy zelene – odstránenie nefunkčného porastu, výsadba nových stromov, rastlín, návrh úpravy príp. záhradných prvkov – výmena zastaraných súčastí oplotenia, návrh chodníkov, spevnenej plochy, napr. pergoly ... a pod.),
b) výkres,
c) výmer – výkaz plánovaných úprav vrátane predpokladaných ročných nákladov na
údržbu.
Záujemca predloží:
➢ doklad o oprávnení poskytovať službu
➢ cenovú ponuku
➢ špecifikáciu predmetu zákazky.
Cenovú ponuku vrátane dokladov o oprávnení poskytovať službu, ktoré sú predmetom
zákazky (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. sken predmetného
dokladu) je potrebné doručiť v lehote najneskôr do: 30. januára 2022 elektronicky na email
adresu: zuzkinpark@cpppapke.sk, pričom k vypracovaniu návrhu cenovej ponuky je možné
použiť formulár v prílohe č. 2 tohto listu alebo vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky
požadované údaje uvedené v predmetnom formuláre.
Zároveň Vám oznamujeme, že ak bude na základe doručených cenových ponúk
v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky:
1. < ako 5 000,00 Eur bez DPH, verejný obstarávateľ cenové ponuky, ktoré splnia
požiadavky na predmet, predložené v rámci tohto prieskumu trhu zaradí
do
vyhodnotenia ponúk za účelom zadania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky
a to za nasledovných podmienok:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
➢ Celková cena za predmet zákazky vrátane DPH v Eur.

Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od
najnižšej celkovej ceny (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu
(najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane
ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou.
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu.
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohu ani preddavok.
Platba sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
2. ≥ ako 5 000,00 Eur bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu odberateľskododávateľského vzťahu, t. j. k zadaniu zákazky a bude slúžiť len pre účely určenia
predpokladanej hodnoty zákazky a teda nebude z neho vyplývať voči Vám, ako
oslovenému, žiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom.

.............................................
PhDr. Emília Nuberová
riaditeľka CPPPaP

Prílohy:
Príloha č. 1:

Náčrt pôdorysu záhrady – doplniť prílohy podľa predmetu obstarávania.

Príloha č. 2:

Cenová ponuka – formulár

Príloha č. 3:

Návrh Zmluvy

Príloha č. 1

Príloha č. 2
Poskytovateľ služby:

Cenová ponuka
Predmet zákazky:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu záhrady
CPPPaP Zuzkin park 10, Košice“

Cena v Eur
Cena za poskytnutie služieb bez DPH
DPH 20 %
Cena za poskytnutie služieb s DPH
Sme / nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)

Dátum:

...................................................................
podpis osoby (osôb),
oprávnenej konať za poskytovateľa

Príloha č. 3

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi

Objednávateľ:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Štatutárny orgán:

PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka

Sídlo:

Zuzkin park 10, 040 11 Košice – Západ

IČO:

35570547

DIČ:

2022113907

Bankové spojenie:

7000245616/8180

číslo účtu (IBAN):

SK93 8180 0000 0070 0024 5616

/ďalej Objednávateľ/
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
/ďalej Zhotoviteľ/
ďalej spoločne “zmluvné strany“

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Vypracovanie
projektovej dokumentácie na revitalizáciu záhrady CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice“
v rozsahu pre ohlásenie stavby.

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa projektovú

dokumentáciu na revitalizáciu záhrady CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice (ďalej len PD)
v súlade s Prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Článok 2
Termíny a spôsob plnenia
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi v požadovanej
kvalite a včas, najneskôr do 20. februára 2022.
2.2 Miesto odovzdania diela: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice.
2.3 Objednávateľ má právo sa k obsahu dokumentácie vyjadriť a požadovať úpravy a/alebo
doplnenia, vrátane úprav a/alebo doplnení, ktoré sú potrebné k zdarnej realizácii diela.
Zhotoviteľ je povinný všetky úpravy a/alebo doplnenia zhodnotiť a v prípade
opodstatnenosti zapracovať do projektu.
2.4 Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela
Objednávateľovi a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2.5 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ
má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr
v termíne určenom v zápise, ktorý bude maximálne do 5 dní.
2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vyššej moci dôjde k vzniku
okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy, týkajúce sa
termínu dodania diela, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto
prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.
2.7 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho
odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v rozsahu podľa v súlade s touto
zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celé dielo a jednotlivé
jeho časti budú zodpovedať stanovenému zadaniu, budú vykonané v dohodnutom rozsahu
a forme.
3.2 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou
starostlivosťou a pozornosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s výzvou na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania, v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu
mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ
môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

3.3 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady
a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný, jemu
dostupné informácie a podklady, poskytnúť Zhotoviteľovi a informovať ho o všetkých
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3.4 V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa,
je odborne spôsobilý na výkon činnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú potrebné k jeho vykonaniu.
3.6 Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a konať
v záujme a v prospech Objednávateľa.
3.7 Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vykonania diela pre požadovaný
účel.
3.8 Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela inú osobu.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
3.4 Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, uvedeného
v preambule tejto zmluvy nasledovne:
Cena za dielo:
Cena bez DPH:
.........................Eur (slovom ............................................... Eur)
DPH 20%:
.........................Eur (slovom ............................................... Eur)
Cena celkom s DPH:
.........................Eur (slovom ............................................... Eur)
Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v
súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
4.2 Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
4.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané plnenie potvrdené
objednávateľom do 14 dní po ukončení a odovzdaní diela.
4.4 Faktúra, vyhotovená v 2 rovnopisoch, bude obsahovať, pokiaľ platné právne predpisy
nestanovujú inak, tieto údaje: obchodné meno; sídlo; IČO; číslo faktúry; deň
zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry; označenie
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná
základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma;
meno osoby, ktorá faktúru vystavila.
4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.
4.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu
zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového
vzťahu založeného Zmluvou.
4.7 Faktúra – daňový doklad, vystavená Zhotoviteľom, musí obsahovať názov projektu.

Článok 5
Zodpovednosť za vady
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, bez vád
a s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a všeobecne
záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa.
5.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil
Objednávateľa a ten na ich použití trval.
5.3 Vady diela je Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne po zistení vady, v písomnej
forme Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje po oznámení vád diela Objednávateľom
vady bezodplatne odstrániť, v lehote do 7 dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.
Článok 6
Osobitné ustanovenia
6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude
bez právnych vád.
6.2 Autorské práva Zhotoviteľa zostávajú zachované.
Článok 7
Sankcie a odstúpenie od zmluvy
7.1 Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
7.3 Sankcie podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa.
7.4 Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči
Zhotoviteľovi.
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú
splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu
zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.
7.6 Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR pod IČO
Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.2 Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené pre
Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
8.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území SR.
8.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu
uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
Prílohy:
Príloha č. 1:

Opis predmetu zákazky

V Košiciach dňa ..................................

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa:

............................................

............................................

konateľ spoločnosti

riaditeľka

