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Vec : Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z202028911_Z zo dňa 11.11.2020 
 
 
Vážený dodávateľ, 
 
touto cestou sa na Vás obraciame v súvislosti s Kúpnou zmluvou č. Z202028911_Z zo dňa 11.11.2020 
(ďalej len „zmluva“), ktorá bola uzatvorená prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej 
len „EKS“), a ktorej predmetom je dodanie Korytového žehliaceho lisu (parného) pre  NsP Považská 
Bystrica. 
 
Po uzatvorení tejto zmluvy Vaša spoločnosť dňa 13.11.2020 predložila kupujúcemu doklady potrebné                        
na posúdenie navrhovaného spôsobu plnenia zmluvy tj. dokumenty (koryto princíp.pdf, D803_LCS.pdf, 
D803.jpg, D803_2.jpg, zadanie-porovnanie.pdf, D803_LCS tech.pdf) ponúkaného žehliaceho lisu.  
 
Z Vami predložených dokladov vyplýva, že máte záujem ako predmet kúpy dodať Korytový žehliaci lis D803 
LCS od výrobcu LACO MACHINERY, Belgicko, ktorý podľa predloženého technického listu nesplnil všetky 
podmienky stanovené v bode 2.2 Funkčná a technická  špecifikácia predmetu Zmluvy. 
 
Medzi podstatné funkčné a technické špecifikácie, ktoré Vami ponúkaný žehliaci lis nesplnil je: 
 Priemer žehliaceho válca – požadovaná hodnota min.850mm – max 950mm hodnota  

Ponuka dodávateľa:  800mm 
 

 Polyesterový nábal o minimálnej sile 18mm s minimálnou gramážou 3000g/m2 
Ponuka dodávateľa: nezošívaný Nomex nábal 800gr/m2 v dvojitom návine o celkovej sile18 mm. 

  
 Maximálna hmotnosť najťažšieho kusu (žehliča) – požadovaná 3200kg 

Ponuka dodávateľa tento údaj neuvádza. V technickej dokumentácie je uvedený len údaj o celkovej váhe 
stroja - 8100kg/8800kg. 
 

 Pracovná šírka  - požadovaná hodnota min.2650mm - max 2750mm 
 Ponuka dodávateľa – pracovná šírka 2500mm alebo 3000mm alebo 3300mm alebo 3500mm 

 
 
Ponúkaný tovar nespĺňa dohodnuté technické požiadavky, ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté 
a ktoré, vzhľadom k úžitkovým vlastnostiam a účelu predmetu zákazky, považuje objednávateľ za 
podstatné. 
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Vzhľadom na uvedené je NsP Považská Bystrica, ako kupujúci, nútená uplatniť svoj nárok v zmysle 
ust. bodu 18.2 písm. u) Obchodných podmienok elektronického trhoviska v aktuálnom znení, 
a teda touto cestou  

 
o d s t u p u j e m e 

 
od Kúpnej zmluvy č.: Z202028911_Z zo dňa 11.11.2020, pričom toto odstúpenie sa stáva účinným dňom 
jeho doručenia do Vašej dispozície. Za Vašu ponuku a aj doterajšiu korektnú komunikáciu Vám ďakujeme. 
 

V úcte 

         MUDr. Igor Steiner, MPH 
         riaditeľ 


