
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Ul. Kollárova č. 49,  036 01 Martin 

č. t. 043/ 430 20 21, 0940 987 566 

 e-mail: cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk 

Č.: 933/2022 

VÝZVA NA PRIESKUM TRHU 

 NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - KANCELÁRIÍ 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

Sídlo: Kollárova 49, 036 01 Martin 

IČO: 00 516970 

DIČ: 2020598283 

Internetová stránka: www.cpppapmartin.sk 

e.- mail: cpppapmartin@gaya.sk, 

2.Predmet zákazky : 

Nájom nebytových priestorov – kancelárií v meste Martin 

 

3. Základné ustanovenia a definícia pojmov 

Predmetom tejto Výzvy na prieskum trhu (ďalej len „Výzva“) je zabezpečenie výberu najvhodnejšej ponuky 

na prenájom (podnájom) nebytových (administratívnych) priestorov, t. j. kancelárskych priestorov, ostatných 

administratívnych priestorov, spoločných priestorov a zariadení (ďalej len „Priestory“), vybavením, službami 

a parkovacími miestami. Priestory sa musia nachádzať v katastrálnom území mesta Martin  (vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo odmietnuť ponuku na priestory nachádzajúce sa v priemyselných zónach mesta). Na účely 

tejto Výzvy sa kancelárskymi priestormi rozumejú miestnosť alebo súbor miestností určených pre 

administratívnu, koncepčnú, manažérsku alebo inú obdobnú prácu zamestnancov. Na účely tejto Výzvy sa 

ostatnými administratívnymi priestormi rozumejú vnútorné chodby, sociálne zariadenia, kuchyne, 

archívy/sklady, priestory technických zariadení a iné priestory odlišné od kancelárskych priestorov, ktoré sú 

určené na výhradne užívanie vyhlasovateľom. Na účely tejto Výzvy sa spoločnými priestormi a zariadeniami 

rozumejú spoločné chodby, spoločné schodiská, spoločné výťahy, spoločné technologické zariadenia a iné 

spoločné priestory a spoločné zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie viacerými vlastníkmi, 

nájomcami a inými oprávnenými užívateľmi priestorov v budove, v ktorej sa nachádzajú. 

Prenajímateľ  je povinný zabezpečiť, aby pracovisko  spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci . 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Všeobecné požiadavky vyhlasovateľa na Priestory: 

- priestory sa musia nachádzať v jednej budove, 

mailto:cpppapmartin@gaya.sk
http://www.cpppapmartin.sk/
mailto:cpppapmartin@gaya.sk


- prístup do priestorov 24 (dvadsaťštyri) hodín denne 7 (sedem) dní v týždni, 

- budova musí mať zabezpečenie aktívnych a pasívnych prvkov dátovej správy, 

- otvárateľné okná,  samostatne regulovaná klimatizácia alebo vzduchotechnika, 

- sociálne zariadenia vo veľkosti podľa príslušných STN, samostatne pre klientov a samostatne pre   

   zamestnancov 

- priestory musia byť pripravené na nasťahovanie, vymaľované, vyčistené s podlahovou krytinou –   

   koberec, plávajúca podlaha a pod. 

- v priestoroch sa musí nachádzať minimálne 16 samostatných kancelárii, zasadačka a terapeutická  

   miestnosť, spolu 18 miestností, 

- kancelárie musia byť uzamykateľné,  

- do priestorov musí byť bezbariérový prístup a bezbariérové sociálne zariadenie. 

Osobitné požiadavky na niektoré časti Priestorov: 

- kancelárske priestory musia byť vybavené kuchynkou, 

- priestory musia disponovať  tiež uzamykateľnými priestormi využívanými ako sklad , registratúrne  

  stredisko, technická miestnosť.  

 

 

5. Typ zmluvy 

Zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi vyhlasovateľom ako nájomcom na jednej strane a 

predkladateľom najvhodnejšej ponuky na prenájom Priestorov ako prenajímateľom na strane druhej v zmysle 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov“) a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

 

6. Trvanie zmluvy 

Predpoklad trvania zmluvy -  dlhodobý prenájom najskôr od   01. 10. 2022 v trvaní desať rokov  s oprávnením 

vyhlasovateľa ako nájomcu požadovať predlženie trvania zmluvy na ďalších 36 (tridsaťšesť) mesiacov. 

Žiadosť o predĺženie je potrebné doručiť úspešnému uchádzačovi ako prenajímateľovi najneskôr 2 (dva) 

mesiace pred ukončením dohodnutej doby trvania zmluvy a doby nájmu. Doba začatia nájmu  môže byť 

prispôsobená aktuálnym možnostiam nájomcu a prenajímateľa (na základe dohody s úspešným uchádzačom), 

najneskôr však   do 01.11.2022  . 

 

7. Jazyk ponuky 

Uchádzač predkladá ponuku v štátnom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený 

v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady 

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka.  

 

 

8. Predkladanie ponúk 

Uchádzač predloží ponuku: osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v uzavretom obale na 

korešpondenčnú adresu: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kollárova č. 49 

, 036 01 Martin alebo elektronicky e-mailom na e-mailovú adresu: cpppapmartin@gaya.sk, a to v úradných 

hodinách vyhlasovateľa v čase od 8:00 do 16:00 hod v pracovných dňoch (pondelok až piatok okrem dní 

pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 

pamätných dňoch v znení neskorších predpisov). 

Lehota na predkladanie ponúk vyhlasovateľovi je určená do 25.5.2022 do 12:00 hod. 
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V prípade, ak uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu vyhlasovateľa. 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na 

vyššie uvedenú e-mailovú adresu vyhlasovateľa.  

 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Víťaznou sa stane tá ponuka, v ktorej bude v rámci príslušného mesta ponúknutá najnižšia cena spolu uvedená 

v EUR s DPH/mesiac a ponuka bude spĺňať vopred stanovené a uvedené kritéria nájomcu 

 

10. Výsledok  prieskumu trhu 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Výzvu na prieskum trhu kedykoľvek zrušiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 

právo neprijať žiadnu ponuku. Vyhlasovateľ oznámi výsledky prieskumu trhu iba tomu uchádzačovi, ktorého 

ponuku si vybral (t. j. úspešnému uchádzačovi). Vyhlasovateľ predpokladá uzavretie zmluvy s úspešnými 

uchádzačmi predbežne do 17.06.2022 (  termín môže byť zmenený, upravený podľa aktuálnej situácie) 

 

11. Ostatné podmienky 

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú uvedené v § 57 ZVO. Ponuka, ktorá nebude 

obsahovať náležitosti požadované verejným obstarávateľom v bode 4. tejto výzvy, nebude hodnotené.  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť zadávanie zákazky z nasledovných dôvodov:  

• Nebude predložená ani jedna ponuka.  

• Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.  

• Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve.  

• Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.  

 

12. Záverečné ustanovenie 

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so ZVO, 

prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty na 

nachádzajú v ZVO.  

 

v Martine, 09.05.2022 

PhDr.Ingrid Ivaničová 

           riaditeľka CPPPaP Martin 


