
__________________________________________________________________________________________________________ 
 041 /5643 779      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                        IČO :42054575      e-mail:riaditel.sczsk@vuczilina.sk 
                                               Číslo účtu:SK30 8180 0000 0070 0048 6049           DIČ: 2022299059 
 

 

 
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
Ul. M. Rázusa 104,  010 01  Žilina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Žilina 
 85/2016/SCŽSK- JUDr. Ficková, Honková 22.03.2016 
Vec: 
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20165324_Z zo dňa 14. marca 2016 
 
 
     Dňa 14. marca 2016 postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Elektronické trhovisko) Správa 
ciest Žilinského samosprávneho kraja uzatvorila s Vami ako dodávateľom Kúpnu zmluvu č. 
Z20165324_Z (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je dodanie „Asfaltového pásového finišéra 
(nového)“.  
Zmluva nadobudla účinnosť dňa 15. marca 2016. Zmluva bola uzatvorená automatizovaným 
spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 01. decembra 2015 (ďalej len „OPET“), ktoré 
tvoria jej prílohu.  
 
     Podľa čl. IV. Zmluvy (Zmluvná cena) je celková cena predmetu zmluvy: 

Bez DPH:  104 165,83 EUR 
Sadzba DPH:  20,00 % 

 Vrátane DPH: 124 999,00 EUR. 
 
     Dňa 16. marca 2016 nám bol od Vašej spoločnosti doručený mailom list vo veci „Zrušenia KZ“ 
s odôvodnením, že nastal omyl, t.j. preklep výpočtu ceny, ktorú hneď pred zadaním do elektronickej 
aukcie, Váš pracovník zle vypočítal cenovú ponuku a týmto podhodnotil cenu finišéra, ktorú nie ste 
schopný v tejto výslednej cene zrealizovať. 
Zároveň nám bol tento list doručený poštou aj v origináli dňa 21.03.2016. 
 

V zmysle ust. 1. Časti OPET „Trhový poriadok“ čl. VII ods. 3:  
„Druhú časť Ponukového formuláru tvorí všeobecná zmluvná špecifikácia, ktorú je Dodávateľ 
povinný pravdivo a úplne vyplniť.“ 
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V zmysle ust. 1. Časti OPET „Trhový poriadok“ čl. VII ods. 4 písm. e): 
 „Súčasťou všeobecnej zmluvnej špecifikácie sú:  

       e) maximálnu jednotkovú cenu bez DPH, cenu s DPH a sadzbu DPH; pri osobitnej 
požiadavke na plnenie na predloženie rozpisu sadzby DPH a súvisiacich údajov o cene v prípade 
plnenia zahŕňajúceho rôzne sadzby DPH, maximálnu jednotkovú cenu bez DPH a maximálnu 
jednotkovú cenu s DPH.“ 
 

 
V zmysle ust. 2. Časti OPET „Všeobecné zmluvné podmienky“ čl. XVIII ods. 18.2 písm. i) 

OPET: 
„Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako 
Víťazná ponuka v dôsledku zneužitia Trhoviska Dodávateľom, kolúznymi postupmi, porušením 
OPET zo strany Dodávateľa, alebo inými machináciami či podvodnými postupmi.“ 

 
     Na základe uvedených skutočností Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako 
kupujúci, odstupuje od Zmluvy v dôsledku porušenia OPET z Vašej strany. 
       
     V zmysle ust. 2. Časti OPET „Všeobecné zmluvné podmienky“ čl. XVIII ods. 18.5   
„Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V 
prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. 
Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o 
odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.“ 
 
     Zároveň Vám oznamujeme, že v zmysle  1. Časti OPET „Trhový poriadok“, čl. VXIII ods. 6 Vám 
bude vystavená negatívna referencia, pričom sme oprávnený v opakovanom zadávaní rovnakej 
zákazky na Trhovisku postupom podľa čl. VIII Trhového poriadku vylúčiť Vás prostredníctvom 
EKS z účasti na zadávaní tejto zákazky. 
 
 

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Ivan Fábry 
 generálny riaditeľ SC ŽSK 


