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Vec: Oznámenie o doplnení a spresnení dôvodov odstúpenia od Kúpnej zmluvy č. 

Z201512661_Z. 
  
 Dňa 31.08.2015 došlo na základe oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy č. 
Z201512661_Z uzatvorenej prostredníctvom elektronického trhoviska s dodávateľom: 
BASCO SK, s.r.o., Šenkvická cesta 14/K/4636, 902 01 Pezinok (ďalej len „dodávateľ“) na 
predmet obstarávania: Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva pre potreby JIS (ďalej len 
„zmluva“) k jej ukončeniu zo strany objednávateľa: Fakultná nemocnica Trenčín, 
Legionárska 28, 911 71 Trenčín (ďalej len „objednávateľ“) v zmysle ustanovení Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska, Všeobecných zmluvných podmienok a v zmysle 
ustanovení zmluvy. 
 

Objednávateľ pre posilnenie titulu dôvodov odstúpenia od zmluvy uvádza nasledovné 
dôvody v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (verzia 1.3 účinná odo 
dňa 01.06.2015) 2.časť Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) čl. XVII. 
Ukončenie zmluvy (ďalej len „OPET“): 

 
- ods. 17.2 písm. a) 
a) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným 
spôsobom, 
 
- ods. 17.2 písm. 1) 
 
l) Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce 

informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s VZP alebo Osobitnými 
požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa príslušnej Zákazky, 
 

vo väzbe na čl. VI, ods. 6.1.5 
 
6.1.5 písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny 

týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v 
Zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa 
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii; 

 
Skutočnosť, že ste ako dodávateľ nesplnili svoju povinnosť podľa čl. VI, ods. 6.1.5, 

OPET-u naplnila sa skutková podstata ods. 17.2 písm. 1) OPET-u, z čoho je zrejmé, že 
objednávateľ mal zákonný titul - dôvod na odstúpenie od zmluvy. 

Titl. 
BASCO SK, s.r.o. 
Šenkvická cesta 14/K/4636 
902 01 Pezinok   

Váš list číslo/zo dňa 
 

Naše číslo 
FN/Prav. /2015/156 

Vybavuje/linka 
Mgr. Svatíková/501 

TRENČÍN 
08.09.2015 
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Uvedené považujte za súčasť oznámenia o odstúpení od zmluvy a rozšírenie a 

spresnenie dôvodov odstúpenia od zmluvy. 
 
Objednávateľ naďalej považuje zmluvu za ukončenú a to na základe zákonných 

dôvodov. 
 
 S pozdravom,    
  
 
 
Vybavuje (podpis): 
 
 
  ––––––––––––––––––––––– 
  Fakultná nemocnica Trenčín 

MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ 
 


