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výskumu a vývoja

Dátum: 0 9 - 12-  2018

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201639850 Z

Evíd, Číslo:

Prílohy:

Verejný obstarávate!’, Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 
( ďalej len „APW “ ), uskutočnil zákazku prostredníctvom Elektronického kontraktačného 
systému na predmet zákazky „Prenájom multifunkčných tlačových zariadení a s tým 
súvisiace služby" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 
„ZOV"), na základe ktorej bola dňa 21.11.2016 uzatvorená so spoločnosťou RICOH Slovakia, 
s.r.o. ako dodávateľom, Kúpna zmluva č. 201639850_Z.

V kúpnej zmluve boli presne špecifikované zariadenia, ktoré mali byť predmetom nájmu.

Dňa 23.11.2016 bol verejnému obstarávateľovi - A P W  doručený Opis predmetu 
obstarávania z ktorého však vyplýva, že dodávateľ - spoločnosť RICOH Slovakia, s.r.o. má 
záujem dodať A P W  úplne iné zariadenia ako tie, ktoré sú výsledkom verejného 
obstarávania a teda aj predmetom Kúpnej zmluvy.
Dňa 6.12.2016 bola dodávateľovi zaslaná výzva na dodanie zariadení v zmysle Kúpnej 
zmluvy.
Dňa 7.12.2016 bola A P W  doručená odpoveď od dodávateľa stým, že dodá zariadenia 
podľa Opisu predmetu obstarávania zo dňa 23.11.2016.

V súlade s článkom XII. bod 12.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. časť „ 
Všeobecné zmluvné podmienky „, ďalej len „ VZP“,

ČI. XII Zodpovednosť za vady a Záruka A. Zodpovednosť za Vady

12.1 Plnenie má vady, ak nezodpovedá Špecifikácii, Zmluvnej špecifikácii alebo 
podmienkam podľa týchto VZP, alebo ak má právne vady.

V súlade s článkom XII. bod 12.5 a 12.6 VZP:

12.5 V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva 
porušená podstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený:
a) požadovať odstránenie vád Plnenia dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie, 
okrem ak Plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Dodávateľovi 
alebo ak od Dodávateľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie Plnenia späť s ohľadom na 
rozsah jeho používania pred zistením vady; 
f) odstúpiť od Zmluvy.

12.6. V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva 
porušená nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho 
Plnenia a odstránenie ostatných vád Plnenia v primeranej lehote stanovenej
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Objednávateľom. Ak Dodávateľ Vady Plnenia v lehote podľa predošlej vety neodstráni, môže 
Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.
V súlade s článkom XIII. bod 18.4 VZP,

18.4 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 uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na 
plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.

Listom zo dňa 6.12.2016 Vás AP W  v súlade s článkom XII. bod 12.5 písm a) VZP vyzvala 
na dodanie predmetu obstarávania tak, ako je to uvedené v Kúpnej zmluve.

Listom zo dňa 7.12.2016 ste A P W  oznámili, že dodáte Vami navrhované zariadenia a nie 
zariadenia v zmysle Kúpnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s Obchodnými podmienkami 
elektronického trhoviska ČI. XVIII Ukončenie Zmluvy bod 18.2 písm. a) VZP - Objednávateľ 
je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo 
týchto VZP podstatným spôsobom - Vám oznamujeme a dávame na vedomie, že verejný 
obstarávate!’ - A P W

O d s t  u p u j e

od Kúpnej zmluvy č. 201639850_Z,

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom jeho doručenia spoločnosti RICOH Slovakia, 
s.r.o.

Odôvodnenie:

V súlade s Kúpnou zmluvou č. Z201639850_Z č. II. Predmet zmluvy mal dodávateľ dodať 
konkrétny druh tlačiarní definovaných už v objednávkovom formulári:

Multifunkčné sieťové zariadenie - Kyocera TASKalfa 2551 ci - zariadenie vybavené 
fínišerom so spinkovačom
Multifunkčná tlačiareň - Color LaserJet Pro M477fdn 
Čiernobiela multifunkčná tlačiareň - Kyocera ECOSYS M2035dn

Na základe e-mailovej komunikácie zo dňa 23. 11, 2016 bola A P W  - verejnému 
obstarávateľovi zaslaná špecifikácia strojov, ktorú mal v úmysle dodávateľ dodať a to:

RICOH AFICIO MPC 3004 
RICOH AFICIO MP C 306 
RICOH SP 4510 DN

Touto špecifikáciou, dodávateľ preukazuje obchodné značky a typ ponúkaných zariadení, 
ktoré má v úmysle použiť na splnenie predmetu plnenia. Rozpis týchto zariadení v 
špecifikácii nie je v súlade s objednávkovým formulárom zákazky č. 201639850. Na 
tomto stanovisku zotrval dodávateľ aj vo svojom vyjadrení zo dňa 7.12.2016.

Verejný obstarávate!’ požadoval technické zariadenia: Multifunkčné sieťové zariadenie - 
Kyocera TASKalfa 2551 ci - zariadenie vybavené finišerom so spinkovačom, Multifunkčná 
tlačiareň - Color LaserJet Pro M477fdn, Čiernobiela multifunkčná tlačiareň - Kyocera
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ECOSYS M2035dn.

V zmysle § 42 ods. 3 ZOV: „Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu 
výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, 
ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, 
takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Ďalej v tretej časti ZOV § 110: „Verejný obstarávate!’ nemusí použiť postup podľa ZOV § 109 
v takom prípade

a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej 
klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateF môže 
primerane použiť ustanovenia § 42 a § 44.

Pri zadávaní predmetu zákazky verejný obstarávateF primerane použil znenie § 42 
v súvislosti s požadovanými obstarávanými tovarmi a nezadal uchádzačom možnosť 
predložiť ekvivalentné riešenie.

Nakoľko dodávateľom ponúkané tovary sa dajú považovať za ekvivalentné a zároveň 
nespĺňajú nasledovné požiadavky využíva verejný obstarávate!’ možnosť odstúpenia od 
zmluvy v zmysle OPET.

Technická špecifikácia
Požadované param etre Ponúknuté param etre

Rozdiel
/  množstvo /  množstvo

Multífunkčné sieťové 
zariadenie - Kyocera TASKalfa 
2551ci - zariadenie vybavené 
finišerom so spinkovačom

4 ks
RICOH AFiCIO MP C 3004 
- 4 ks

Požadovaná Kyocera 
a ponúknutý Ricoh

6, Skenovanie
100 strán za minútu; 
rozmer papiera A6R -  A3

A4/A3
Chýba rozmer A6R,
A5

12. Zásobníky

2*500 listov(univerzálny), 
Prídavný zásobník papiera 
(2x500 listov, A5R-A3),
100 listovfviac účelová 
priehradka -  ručný 
podávač)

Zásobníky 4 x 550 listov + 
100

Nie je Špecifikovaný 
rozmer papiera 
podporovaný 
podávačmi, 
požadovaný A5R -A3

13. Max. výstupná kapacita 1000 listov Dodávateľ neuvádza

18. Funkcie skenovania

do e-mailu, skenovanie do 
FTP, skenovanie do SMB, 
skenovanie do USB Host, 
skenovanie do schránky, 
sieťový TWAiN, WSD sken, 
duplex skenovanie,

TIFF,JPEG,PDF,SlimPDF,XP 
S, prehladávateľné PDF 
so slovenským textom S- 
PDF s rozpoznáváním 
textu slovenčina, 
Skenovanie jedným 
dotykom, viacstranové 
PDF, do USB, do e-mailu, 
do súboru 
(SMB,FTP,lokálne)

Chýba podpora 
skenovanie do FTP

20. Rozmery papiera A6-A3 A4/A3 Chýba A6, A5

21. Hmotnosť papiera 60-256 g/m2 Dodávateľ neuvádza
26. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa
255lei na 48 mesiacov:
Čierny toner - TK-8325K 
originál

32ks 20ks Chýba: 12ks
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27. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551ci na 48 mesiacov: 
Azúrový toner - TK-8325C 
originál

16ks llk s Chýbajú: 4ks

28. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551ci na 48 mesiacov: 
Purpurový toner - TK-8325M 
originál

16ks llk s Chýbajú: 4ks

29. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551ci na 48 mesiacov: Žltý 
toner - TK-8325Y originál

16 ks llk s Chýbajú: 4 ks

30, Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551cí na 48 mesiacov: 
Servisný kit - Maintenance
Kit MK-8325A

4ks

Náhradné diely,servis 
kity, spotrený materiál na 
48 mesiacov na príslušný 
počet výtlačkov

Dodávateľ neuvádza 
počet

31. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551ci na 48 mesiacov: 
Servisný kít - Maintenance
Kit MK-8325B

4ks

Náhradné diely,servis 
kity, spotrený materiál na 
48 mesiacov na príslušný 
počet výtlačkov

Dodávateľ neuvádza 
počet

32. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera TASKalfa 
2551ci na 48 mesiacov:
Spinky do zásobníka SH-10 
pre DF-770(D)

20ks

Náhradné diely,servis 
kity, spotrený materiál na 
48 mesiacov na príslušný 
počet výtlačkov

Dodávateľ neuvádza 
počet

33. Dovoz zariadenia, 
prvotná inštalácia a 
konfigurácia zariadenia 
Kyocera TASKalfa 2551CÍ, 
nastavenie tlače, skenovania 
do priečinka
SMB, základných nastavení
skenovania a zoznamu
užívateľov, ktorý
môžu skenovať, otestovanie
správnej funkčnosti tlače,
skenovania,
kopírovania

4k$
Inštalácia, doprava 
,zaškolenie

Dodávateľ neuvádza 
počet

36. Profylaktika zariadenia 16ks Dodávateľ neuvádza 
počet

37. Práce pri výmene 
servisnej sady a profylaktika 
zariadenia a 
otestovanie jej správnej 
funkčnosti

4ks

Náhradné diely,servis 
kity, spotrebný materiál 
na 48 mesiacov na 
príslušný počet výtlačkov

Dodávateľ neuvádza 
počet

Technická špecifikácia
Požadované param etre  
/  množstvo

Ponúknuté param etre  
/  množstvo

Rozdiel

39. MultifunkČná tlačiareň 
Color LaserJet Pro M477fdn 
(presný opis na 
zariadenie je obsiahnuté v 
položkách 39-66)

6ks Color LaserJet Pro 
M477fdn

6ks RICOH AFICIO MP C 
306

Požadovaná Kyocera 
a ponúknutý Ricoh

51. Duplexná tlač Automatická (formát áno Chýba rozmer
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papierov B5 a A4) papierov B5 a A4

52. 2Rozmery papiera B5, B6, A4, AS, A6 A4 Chýba B5, B6, A5, A6
60. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Color LaserJet Pro 
M477fdn na 48 
mesiacov: Čierny toner - 
CF410X originál

48k$ 19k$ Chýba:29ks

61. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Color LaserJet Pro 
M477fdn na 48 
mesiacov: Azúrový toner - 
CF411X originál

48 ks 40ks Chýba:8ks

62. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Color LaserJet Pro 
M477fdn na 48 
mesiacov: Purpurový toner - 
CF413X originál

48 ks 40ks Chýba: 8ks

63. Spotrebný materiál pre 
tlačiareň Color LaserJet Pro 
M477fdn na 48 
mesiacov: Žltý toner - 
CF412X originál

48 ks 40ks Chýba: 8ks

67. Profylaktika zariadenia 24k$ Dodávateľ neuvádza 
| počet

Technická špecifikácia
Požadované param etre  
/  m nožstvo

Ponúknuté param etre  
/m n o ž s tv o

Rozdiel

68. Čiernobiela multifunkčná 
tlačiareň - Kyocera ECOSYS 
M2035dn
(presný opis na zariadenie je 
obsiahnuté v položkách 68- 
92)

Iks Kyocera ECOSYS 
M2035dn Ik s - RICOH SP 4510 DN Požadovaná Kyocera a 

ponúknutý Ricoh

72. Kapacita pamäti 512 MB Chýba veľkosť pamäte

73. Rozhranie
Fast Ethernet
10/100Base-TX, USB 2.0, 
slot pre SD kartu,

štandard Ethernet 
(1OBASE- T /100B A SE- 
TX)+U SB  2.0

Chýba slot pre SD 
kartu

75. Zoom(zväčšenie) 25-400 % v 1 % krokoch Chýba zoom
76. Nastavenie počtu kópii 1-999 Chýbajú počty kópií

77. Podporované formáty
TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF 
/A

Chýbajú podporované 
formáty

78. Funkcie skenovania do e-mailu, SMB /  FTP, na 
USB

Chýbajú funkcie 
skenovania

80. Hmotnosť papiera
zásobník na 250 listov - 
60-120 g/m2, ručný 
podávač - 60-220 g/m2

Chýba hmotnosť 
papiera

81. Rozmery papiera
A4, A5, A6, B5, Letter, 
Legal, Folio

zásobník A5-A4 
bočný zásobník A6-A4

Chýba Letter, Legal, 
Folio

83. Tlačový jazyk

PCL 6, PCL5e, KPDL 3 (PS 
3), Line Printer, IBM 
Proprinter X24E, Epson
LQ

PCL, Adobe PS3
Chýba Line Printer,
IBM Proprinter X24E, 
Epson LQ

84. Rozhranie
Gigabit Ethernet 
10/100/1000Base-TX,
USB 2.0, slot pre SD kartu

štandard Ethernet 
(1 OBASE- T /100B A SE- 
TX)+U SB  2.0

Chýba slot pre SD 
kartu
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85. Podporované prostredie

Win
7/8/8.1/10/S2003/S2008/ 
S2012, Mac OS X verzia 
10.4 alebo vyššia, UNIX, 
Linux

W
98/M  e /2000/X P/Serve r 
2008

Chýba podpora: Win 
7/8/8.1/10/S2003/S20 
12 Mac OS X verzia
10.4 alebo vyššia,
UNIX, Linux

87. S potrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera ECOSYS 
M2035dn na 48 mesiacov: 
Čierny toner TK-1140

4ks Toner na 36000 strán Dodávateľ neuvádza 
počet

88. S potrebný materiál pre 
tlačiareň Kyocera ECOSYS 
M2035dn na 48 mesiacov: 
Servisný kit - MK-1140

lks
Náhradné diely, servis kit 
na 48 mesiacov na 
príslušný počet kópií

Dodávateľ neuvádza 
počet

92. Profylaktika zariadenia 4ks Dodávateľ neuvádza 
počet

Dodávate!’ zjavne už v čase uzavretia Zmluvy vedel, resp. bolo z jeho strany rozumné 
predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností 
pri takom porušení Zmluvy,

Objednávateľ od začiatku deklaroval, že nemá záujem na ekvivalentnom riešení.

Toto konanie zároveň považujeme za porušenie zásady poctivého obchodného styku v 
zmysle Obchodného zákonníka a preto v súlade so znením objednávkového formulára 
citujeme: „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch podľa 
iných dojednaní tejto zmluvy alebo vyplývajúcich z OPET alebo z týchto dôvodov: a) v 
prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve 
alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani po výzve Objednávateľa v určenej 
primeranej lehote, b) ak dodávateľ prevedie svoje práva a povinnosti v časti alebo v celku 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa.."

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti od Kúpnej zmluvy č. 201639850_Z. odstupujeme.

S pozdravom

Ing. Martina Ha&áyová, PhD. 
riaditeľka
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