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Vec 

Odstúpenie od zmluvy o dielo č. Z20156946_Z zo dňa 11. mája 2015 
 

Dňa 11. mája 2015  postupom podľa § 92 ods. 3 a nasl.  zákona č. 25/2006       
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (Elektronické trhovisko), Sociálna poisťovňa ako objednávateľ 
uzatvorila s Vami ako dodávateľom zmluvu o dielo č. Z20156946_Z (ďalej len 
„zmluva“), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác a dodanie a montáž 
technológií pre klimatizáciu vnútorných priestorov na 4. nadzemnom podlaží budovy 
Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 13. mája 2015. 
Zmluva bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 
kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
verzia 1.2, účinná zo dňa 10. marca 2015 (ďalej len „OPET“), ktoré tvoria jej prílohu. 

 
Dňa 18. júna 2015 ste e-mailom objednávateľovi oznámili, že klimatizáciu 

vnútorných priestorov podľa nami zadaných podmienok a navrhovaných výkonov 
klimatizačných jednotiek nebudete realizovať.  

 
            Podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy, predmetom zmluvy je klimatizácia vnútorných 
priestorov, pričom funkčná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v bode 2.2 
zmluvy a technická špecifikácia v bode 2.3 zmluvy.  
 
 Podľa čl. II bodu 2.1 až 2.3 zmluvy bol dodávateľ povinný uskutočniť stavebné 
práce a dodávku a montáž technológií pre klimatizáciu vnútorných priestorov na            
4. nadzemnom podlaží budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov vo funkčnej 
a technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom v lehote plnenia do 30. júna 
2015 v súlade s čl. III. bodom 3.2 zmluvy a súčasne splniť osobitné požiadavky 
objednávateľa podľa článku II. bodu 2.4 zmluvy. Ide o zmluvné podmienky, ktoré musí 
dodávateľ splniť, pretože bez nich sa dielo, ktoré je predmetom zmluvy, nemôže 
vykonať. Podmienky objednávateľa musel splniť každý dodávateľ, z toho dôvodu ich 
objednávateľ nepovažuje za diskriminačné a zvýhodňujúce niektorého dodávateľa 
prác. Každý dodávateľ, ktorý prejaví záujem o zhotovenie diela, ktoré je predmetom 
zmluvy, musí splniť všetky podmienky stanovené objednávateľom k zadávanej 
zákazke.  
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Poznamenávame, že pred zadaním zákazky objednávateľ vykonal predbežný 
prieskum trhu zameraný na špecifikáciu predmetu zákazky a pokrytie trhu 
dodávateľmi, ktorí sú schopní splniť požiadavky objednávateľa na predmet zákazky 
uvedený v zmluve. Prieskumom  bolo zistené, že predmet zákazky je špecifikovaný 
dostatočne a že na trhu je dostatočný počet dodávateľov na uskutočnenie stavebných 
prác a dodanie a montáž technológií pre klimatizáciu vnútorných priestorov. Súčasne 
objednávateľ nevylúčil možnosť, aby uchádzač, ktorý nedisponuje požadovanými 
technológiami pre klimatizáciu vnútorných priestorov tieto v požadovanom rozsahu 
zabezpečil subdodávateľsky. 

 

V súlade s OPET, čl. VII, 1. časti Trhový poriadok bol k zákazke vytvorený 
opisný formulár, ktorý následne podľa bodu 9 tohto článku Trhového poriadku, po 
posúdení jeho súladu s dobrými mravmi a dobrou praxou vo verejnom obstarávaní 
automatizovaným elektronickým kontraktačným systémom, ako aj správcom 
elektronického kontraktačného systému, bol zaradený do karantény. V karanténe 
mohol každý používateľ v zmysle OPET, čl. IX, 1. časti Trhový poriadok, v lehote 48 
hodín podať voči opisnému formuláru rozpor. To znamená, že aj Vy ste mohli v tomto 
štádiu v podanom rozpore identifikovať pôvodný rozporovaný text opisného formulára, 
uviesť návrh nového textu a odôvodnenie rozporovania. K uvedenému opisnému 
formuláru boli podané inými používateľmi rozpory, ktoré boli následne prijaté, pričom 
nový opisný formulár prešiel opäť vyššie popísaným postupom. Po uplynutí 48 
hodinovej lehoty na predkladanie rozporov bol opisný formulár č. OF-12018 zaradený 
do knižnice opisných formulárov a bol pripravený na používanie v zadávaní zákazky. 
Počas celej doby na predkladanie ponúk a počas zadávania jeho ponúk ste mali 
k dispozícií v detaile zákazky všetky potrebné základné údaje k zákazke, k predmetu 
zákazky, vrátane všeobecnej špecifikácie predmetu zákazky, funkčnej špecifikácie 
predmetu zákazky, technickej špecifikácie predmetu zákazky, ako i osobitných 
požiadaviek na splnenie podmienok stanovených objednávateľom.  

 
Na základe týchto údajov ste mohli včas posúdiť, či spĺňate všetky podmienky 

zadávanej zákazky a až potom ste mali v zmysle OPET, čl. XI, bod 5 písm. b), 1. časti 
Trhový poriadok zadať kontraktačnú ponuku, ako prejav vôle na uzatvorenie zmluvy 
so Sociálnou poisťovňou, za podmienok kontraktačnej ponuky, objednávky 
a Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“). 
 

V nadväznosti na uvedené skutočnosti objednávateľ konštatuje, že 
nerealizovaním zákazky došlo k porušeniu povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zmluvy 
a z OPET podstatným spôsobom. 
 
 Podľa čl. III bodu 3.4 zmluvy sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto 
zmluvy spravujú OPET, verzia 1.2, účinná od 10. marca 2015, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú prílohu k zmluve. 
 

Podľa OPET, čl. V bodu 5.1 písm. c), 2. časti VZP, dodávateľ sa zaväzuje 
v dohodnutej dobe, mieste a podľa ostatných podmienok podľa zmluvnej špecifikácie 
vykonať dielo podľa špecifikácie pre objednávateľa, ak je plnením dielo.  
 

Podľa OPET, čl. XVII bodu 17.2 písm. a), 2. časti VZP, objednávateľ je 
oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy 
alebo týchto VZP podstatným spôsobom. 

 



  3 

Podľa OPET, čl. XVII bodu 17.4, 2. časti VZP, pre účely zmluvy sa porušenie 
povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:  

a) také porušenie zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene 
označujú, alebo  

b) ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto 
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z 
jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzatvorená, že druhá 
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy.  

 
  Na základe vyššie uvedených skutočností a z dôvodu, že ste nesplnili 

požiadavky objednávateľa na predmet zákazky podľa čl. II bodov 2.1 až 2.4  zmluvy 
v dohodnutej lehote plnenia podľa čl. III bodu 3.2 zmluvy, považujeme to za podstatné 
porušenie povinnosti zmluvnej strany podľa zmluvy a OPET, časti VZP, a preto 
Sociálna pois ťovňa v súlade s OPET,  čl. XVII bodom 17.2. písm. a) 2. časti VZP 
odstupuje od tejto zmluvy.  

 
V súlade s OPET, čl. XVII bodom 17.5, 2. časti VZP písomné odstúpenie od 

zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 
 
 
                                      

                                                                                        
Ing. Dušan Mu ňko 

                                                                         generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
 


