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Zriaďovatel,

Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5,926 Ol Sereď

Trnavský,samospravny
kraj ,

• •

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slbody l
813 70 Bratislava

• •

V áš list číslolzo dňa
/

Naše číslo
00336/2015/0ASe-2

Vybavuje/linka
Katarína Vagundová
/0317892016, kl. 113

Sereď
29.05.2015

Vec
Ukončenie zmluvy č. Z20157347 Z

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Vám oznamuje, že ukončila Kúpnu zmluvu
č.z20157347 _Z zo dňa 15.5.2015 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá
bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému
na zákazku "repasované tonery".

Dôvodom ukončenia bolo viacnásobné pochybenie a nekorektné správanie sa zo strany dodávateľa.

S pozdravom
OBCHODNA Ah,.!. J1::II/I,1

Mládežníck;-· ".18
92600 SEREr

f0-.;. 11ft~,,-_/
Ing. Iveta Belányiová

riaditeľka školy

tel.:031/789 24 42 IČO: 00400238 číslo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 81800000007000494831e-mail:

fax:



zrrauevateu

Obchodná akadémia
Mladežnícka 158/5 , 926 01 Sereď

Trnavský
samosprávny
kraj.

•
LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3
900 81 Šenkvice

•

Vybavuje/linka
Vagundová/
0317892016

Sereď
28.5.2015

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
336/2015

Vec
Ukončenie zmluvy č. Z20157347 Z

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď,

ukončuje

Kúpnu zmluvu Č. Z20157347 _Z zo dňa 15.5.2015 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktorá bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného
systému na zákazku "repasované tonery".

Odôvodnenie:

V zmysle Obchodných podmienok Elektronického trhoviska, ak sú Dodávateľovi vyhotovené
najmenej tri negatívne referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS ho zaradí do
zoznamu Dodávateľov s kvalifikovanými negatívnymi referenciami ("black list") Trhoviska na
dobu 6 mesiacov. Ak počas zaradenia do zoznamu podľa prvej vety sú Dodávateľovi vyhotovené
ďalšie negatívne referencie, doba jeho zápisu v tomto zozname sa predlžuje o tri mesiace za každé
ďalšie najmenej dve negatívne referencie od dvoch rôznych Objednávateľov. Po uplynutí doby
podľa prvej a druhej vety EKS vymaže Dodávateľa zo zoznamu Dodávateľov s kvalifikovanými
negatívnymi referenciami ("black list") Trhoviska.

Zaradenie Dodávateľa na zoznam Dodávateľov s kvalifikovanými negatívnymi referenciami
("black list") Trhoviska oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa
podmienok uvedených vo VZP - čl. XVII bod 17.2 písm. e).

ICO: 00400238 číslo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 81800000007000494831

e-mail: oasered@oasered.sk tel.:031/789 24 42
031/7892016

fax:031/789 24 42
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-----------_ ... _-

Naše číslo: 336/2015/0ASe

V Kúpnej zmluve č. Z20 157347 _Zje uvedené nasledovné:

IV. Zmluvná cena
4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44,00 EUR
4.1 Sadzba DPH: -
4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 44,00 EUR

Dodávateľ vystavil faktúru č. 2015102299, v ktorej je uvedené:

DPH 20 % : 8,80 eur
Základ pre DPH: 44,00 eur
Spolu: 52,80 eur

Na základe upozornenia objednávateľa túto faktúru zmenil nasledovne:

DPH 20 % : 7,33 eur
Základ pre DPH: 36,67 eur
Spolu: 44,00 eur

V stanovisku z Centra podpory EKS je uvedené: Pokiaľje Dodávateľ platiteľom DPH, v rámci
všeobecnej zmluvnej špecifikácie vypíňa okrem ceny bez DPH, aj sadzbu DPH a cenu vrátane DPH
doplní systém. Konanie Dodávateľa, ktorý je platiteľom DPH a neuviedol sadzu DPH,
predstavuje porušenie povinnosti a teda môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy v zmysle
Všeobecných zmluvných podmienok.

V zmysle vyššie uvedených skutočností a nekorektného správania sa dodávateľa Obchodná
akadémia Sered' zmluvný vzt'ah ukončuje. Oznámenie o ukončení zmluvy bolo zaslané aj na Úrad
vlády SR, ktorá je prevádzkovateľom Centrálneho registra zmlúv.

Dodané tonery budú zaslané dodávateľovi späť poštou.

S pozdravom
OBCHODNA AKADEMIA

Mládežnícka 158
Q2600 SEREĎ
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