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Mesto Martin

Transparentné mesto

Centrum podpory EKS
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

V áš list číslo/zodňa
01.02.2021

Naše číslo
38875/2021

Vybavuje /linka
Ing. Kohútová/043/4204 157
e-mail: marta.kohutova@martin.sk

Martin
02.02.2021

Vec
Akceptácia o odstúpení Kúpnej zmluvy č. Z2021879 Z

Dňa 01.02.2021 nám bola ako Objednávateľovi v rámci vyhlásenej podlimitnej zákazky
na zabezpečenie predmetu zákazky Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie
zodpovednosti za odchýlku, ktorá bola vyhlásená v Elektronickom kontrakčnom systéme dňa
22.01.2021 pod názvom Z2021879_Z Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie
zodpovednosti za odchýlku, doručená žiadosť od dodávateľa, s ktorým bol uzatvorený
zmluvný vzťah v rámci zadávania zákazky prostredníctvom Elektronického kontraktačného
systému
Obchodné meno: RIGHT POWER, a.s.
Sídlo: Na Bráne 8665/4, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36366544

o odstúpení plnenia Kúpnej zmluvy č. Z2021879_Z, z dôvodu osobitných požiadaviek
na plnenie a zmluvnej špecifikácie vyhláseného verejného obstarávania, ktoré podľa
vyjadrenia dodávateľa nie sú schopní splniť.

Na základe požiadavky Objednávateľ Mesto Martin akceptuje odstúpenie od plnenia Kúpnej
zmluvy č. Z2021879_Z na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými
v zákone a Všeobecných zmluvných podmienok upravených v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska účinných od 01.07.2019 v časti Ukončenie zmluvy Čl. XVIII ods.
18.3 písm. a) Obchodných podmienok elektronického trhoviska.

S pozdravom

primátor mesta

Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
IČO: 00316792

www.martin.sk
e-mail msu@martin.sk. tel. +42143 4204111
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Vec
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z2021879 Z

Objednávatel' Mesto Martin, IČO 00316792 vyhlásil dňa 21.01.20201 prostredníctvom
Elektronického kontrakčného systému zákazku na zabezpečenie predmetu zákazky
s názvom Z2021879 Z Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie
zodpovednosti za odchýlku.
Dňa 01.02.2021 bola doručená ako Objednávatel'ovi v rámci vyhlásenej podlimitnej zákazky
na zabezpečenie predmetu zákazky Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie
zodpovednostiza odchýlku, ktorá bola vyhlásená v Elektronickom kontrakčnom systéme dňa
22.01.2021 pod názvom Z2021879_Z Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie
zodpovednosti za odchýlku, Vaša žiadosť ako dodávatel'a, o odstúpení plnenia Kúpnej
zmluvy č. Z2021879_Z, z dôvodu osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie
vyhláseného verejného obstarávania, ktoré podl'a vyjadrenia dodávatel'a nie sú schopní splniť.
Na základe Vašej požiadavky Objednávatel' Mesto Martin akceptuje Vaše odstúpenie
od plnenia Kúpnej zmluvy č. Z2021879_Zna základe dohody zmluvných strán alebo
spôsobmi uvedenými v zákone a Všeobecných zmluvných podmienok upravených
v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska účinných od 01.07.2019 v časti
Ukončenie zmluvy Čl. XVIII ods. 18.3 písm. a) Obchodných podmienok elektronického
trhoviska.

Objednávatel' odstupuje od plnenia zmluvy spôsobmi uvedenými v zákone č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a vo Všeobecných zmluvných
podmienkach upravených v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska účinných
od 01.01.2019 uvedených v časti Ukončenie zmluvy Čl. XVIII ods. 18.3 písm. a)
Obchodných podmienok elektronického trhoviska.

S pozdravom

primátor mesta

Mesto Martin, Nám. s. H. Vajanského 1, 036 49,Martin
IČO: 00316792

www.martin.sk
e-mail msu@martin.sk. tel. +421 43 4204 111
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Mesto Martin
Námestie S.H. Vajanského 1,
03649 Martin,
Slovenská republika

Vážený obchodný partner,

Dňa 28.01.2021 sme sa zúčastnili verejného obstarávania realizovaného v systéme EKS
s číslom zákazky Z2021879, kde sme danú súťaž s najvýhodnejšou ponúkanou cenou vyhrali.

V zmysle bodu 6.1.7. OBCHODNÝCH PODMIENOK ELEKTRONICKÉHO
TRHOVISKA verzia 3.6 účinná odo dňa 01.07.2019, je dodávateľ povinný včas oznámiť
Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie
Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočnú poskytnutia
Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia.

V zmysle vyššie uvedeného Vám musíme s poľutovaním oznámiť že na základe
osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie vyhláseného verejného
obstarávania, pri vysúťaženej cene 208 921,20 Eur s DPH dané podmienky nie sme schopní
splniť, a preto sme nútení od daného vysúťaženého verejného obstarávania odstúpiť.

Naším úmyslom Je danú situáciu vyriešiť tak, aby ani jednej zo strán nevznikla škoda
a preto považujeme za jediné riešenie zrušiť účinnosť zmluvy. Vzniknutá situácia nás veľmi
mrzí a veríme, že k nášmu kroku pristúpite kladne a s porozumením a že vzniknutá situácia
nebude mať vplyv na spoluprácu vo Varni v budúcnosti vyhlásených obstarávaniach.

Ďakujeme za pochopenie
V Žiline dňa 1.2.2021

Obchodnémeno:
Sídlo:

RIGHTPOWER. a.s.
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www.rightpower.com


