
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA A PREVENCIE 

Karpatská 8, 040 01 Košice  
 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov: Centrum pedagogocko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) 

So sídlom: Karpatská 8,  040 01 Košice 

Zastúpený: PhDr. Mária Horváthová, PhD. štatutárny zástupca 

IČO: 00164 330 

DIČ: 2020762513 

telefónne číslo: 055/6252981 

e-mail: sektretariat@centrumke.sk, jesenska@centrumke.sk     
 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Terapeutická záhrada 

ako podpora zelenej infraštruktúry v CPPPaP Karpatská Košice". 

3. Druh zákazky: Služba 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71242000-6, 71240000-2 

5. Miesto dodania: Karpatská 8, 040 01 Košice 

 

6. Opis predmetu zákazky:  

Príprava projektovej dokumentácie – architektonické, inžinierske, plánovacie služby  a odhad 

nákladov - rozpočet  na stavbu „Terapeutická záhrada ako podpora zelenej 

infraštruktúry v CPPPaP Karpatská Košice".  

 

Terapeutická záhrada je situovaná v zadnej časti pozemku v katastrálnom území Hušťáky, 

okres Košice I. na parcele č. 3502,  je vo vlastníctve SR a správcom je CPPPaP. Pozemok je 

mierne svahovitý so sklonom na severovýchod a je pravidelného obdĺžnikového tvaru. Na 

pozemku sa nachádzajú – 3 ks stromy, 8 ks kry, 2 ks lavičky a nie je prístup s  miestnej 

komunikácie autom.   

 

Predmetom projektovej dokumentácie je obnova záhrady – vytvorenie drevenej terasy, 

vybudovanie altánku, vytvorenie nových chodníkov, drevené oplotenie na plechový plot, 

nerezovú rampu pre imobilných a výsadba zelene. (obhliadka je možná na mieste).    

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 2 100 eur bez DPH.  
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8.  Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. 

 

9.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia 

zálohovej platby. Predmet obstarávania sa bude realizovať  na základe objednávky verejného 

obstarávateľa. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je určená do 14.02.2022. Ponuky doručené alebo predložené po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú verejným obstarávateľom prijaté. Ponuky 

doručte v elektronickej podobe na uvedený kontaktný e-mail – jesenska@centrumke.sk, 

sekretariat@centrumke.sk.  
 

11. Vyhodnocovanie ponúk: 

Dátum a čas vyhodnotenia ponúk: 14.02.2022 o 14,00 hodine. 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Úplnosť,  kompletnosť, časový limit, kvalita projektovej dokumentácie a najnižšej ceny. 

 

13.  Výsledok verejného obstarávania 

Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným 

obstarávateľom a s úspešným uchádzačom  podľa predloženej ponuky Zmluva o dielo.  

 

 

 

 

 

Košice, dňa 08.02.2022                                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

                                                                                                                    riaditeľka                               
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