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Vec: Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201647053_Z 
 
       
 
   Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47 232 480, so sídlom Mlynská dolina, 845 45 
Bratislava-Karlova Ves, verejný obstarávateľ predmetu zákazky s názvom „Údržba objektov 
a technickej infraštruktúry, opravy havarijného stavu, havarijné služby, opravy výmenou“ 
(ďalej len „RTVS“)  uzatvorilo, prostredníctvom elektronického kontraktačného systému 
(ďalej len „EKS“), s Vašou obchodnou spoločnosťou dňa 11.1.2017 Rámcovú dohodu č. 
Z201647053_Z ( ďalej len „dohoda“) , ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.1.2017. Predmetom 
dohody je výkon prác, konkrétne údržba objektov a technickej infraštruktúry, opravy 
havarijného stavu objektov, havarijné služby, opravy výmenou pre riešenie krajne 
nepriaznivého stavu vecí vyžadujúcich rýchlu nápravu do funkčného a bezpečného stavu.  
         
V bode 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie dohody boli zadefinované požiadavky k plneniu 
predmetu obstarávania, o.i. :  
„Termín nástupu na realizáciu opráv a údržby objednaných na základe písomnej 
objednávky - do 3 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky“. 
„Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde 
k podstatnému porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných 
povinností sa považuje: zo strany dodávateľa: 1x opakované nedodržanie termínov 
nástupu na realizáciu opráv alebo termínov nástupu na havarijný zásah, alebo 
nedodržanie termínov k vystaveniu písomnej objednávky.“ 
 
       
       Vzhľadom na skutočnosť, že Vaša obchodná spoločnosť po doručení písomných 
objednávok zo dňa 06.03.2017, 10.03.2017 a 17.03.2017 a ani po opakovanom upozornení 
nedodržala termín nástupu, začaté plnenia neukončila v dohodnutom termíne došlo z Vašej 
strany k podstatnému porušeniu dohody. Týmto opakovaným porušením povinností vzniklo 
právo RTVS odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že Vaša obchodná spoločnosť porušila svoju 
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povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom  v súlade s Osobitnými požiadavkami na 
plnenie týkajúcimi sa zmluvy (čl. XVIII bod 18.2 písm. a) Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska, 2. ČASŤ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY). 
 
        RTVS oznamuje Vašej obchodnej spoločnosti, že na základe ustanovenia bodu 18.2 
písm. a) článku XVIII Obchodných podmienok Elektronického trhoviska, verzie 3.1, účinnej 
od 1. 2.2017 (ďalej len „OPET“), 
                                                                 o d s t u p u j e  
 
od dohody z dôvodu, že ste predmetnú dohodu porušili podstatným spôsobom opakovane. 
 
 
          Podľa bodu 18.5 čl. XVIII Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. ČASŤ 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom 
jeho doručenia Vašej obchodnej spoločnosti, v prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie 
je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania.  
 
        Vyzývame Vás týmto na ukončenie prác, všetky vystavené objednávky týmto stornujeme 
a Vami navezený materiál žiadame odsunúť. Už vykonané práce, ktoré boli uznané ako 
vyhovujúce zo strany objednávateľa v zmysle zadania môžete fakturovať. 
 
 
 
 
S pozdravom 
             
        
 
                                                                                                             Václav Mika 
                      Generálny riaditeľ 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 


