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Vec: Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201713662_Z 
 
       
 
Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47 232 480, so sídlom Mlynská dolina, 845 45 
Bratislava-Karlova Ves, verejný obstarávateľ predmetu zákazky s názvom „Stavebná údržba 
konštrukcií a súvisiacich prvkov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, oprava 
výmenou, opravy havarijného stavu, vykonávanie opráv existujúceho zvislého a vodorovného 
značenia“ (ďalej len „RTVS“)  uzatvorilo, prostredníctvom elektronického kontraktačného 
systému (ďalej len „EKS“), s Vašou obchodnou spoločnosťou dňa 05.04.2017 (o 11:14:02 
hod) Rámcovú dohodu č. Z201713662_Z ( ďalej len „dohoda“) , ktorá nadobudla účinnosť 
dňa 06.04.2017.  
Predmetom dohody sú  práce na komunikáciách, chodníkoch, exteriérových schodoch 
a spevnených plochách – stavebná údržba pre celoplošné opravy poškodenej komunikácie 
a prepadnuté miesta a plochy(betónové, asfaltové, zámkové skladby konštrukcií, 
zatrávňovacie ECO tvárnice, cestné a chodníkové obrubníky, prepadnuté časti kanalizačných 
šachiet a uličných vpustí vrátane poklopov a rámov na parcelách objednávateľa, práce na 
exteriérových schodiskách a iných účelových zariadeniach spojených s komunikáciami, 
chodníkmi a spevnenými plochami na parcelách objednávateľa, oprava výmenou – nákup, 
montáž a osadenie trvalého dopravného značenia zvislých dopravných značiek(ZDZ) 
a obnova existujúceho vodorovného značenia na parcelách objednávateľa, dodávka 
dopravného značenia pre územnú oblasť – parcely objednávateľa.    
      
 
Dňa 25.05.2017 ste po vykonanej fyzickej obhliadke  ( zo dňa 15.05.2017) pre opravy 
v nadväznosti na predmet zmluvy a podľa našich podkladov ( situácia so zakreslením miest 
opráv, vysprejované – vyznačené miesta na komunikáciách a počty miest opráv) predložili 
Vašu cenovú ponuku (ďalej len „CP“).  
Vzhľadom na to, že predmetná CP nebola vypracovaná v súlade s dohodou a jej Technickými 
vlastnosťami sme Vás vyzvali dňa 29.05.2017 k oprave výkazu výmer z hodnoty 255,2m2 na 
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182,00 m2 a dňa 01.06.2017 sme Vás vyzvali, aby ste položku 2 z CP vylúčili  a to z dôvodu, 
že v položke 1 CP ( t.j. Zmluvy- položka 1-Technické vlastnosti je materiál vo Vašej cene 
položky, ktorú sa zaviazali plniť, zahrnutý, t.j. je súčasťou  jednotkovej ceny).  
Podľa  bodu 2.4. Osobitné požiadavky na plnenie  - riadok s textom: „Nedodržanie 
ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa týkajúcej sa technickej špecifikácie 
alebo osobitných požiadaviek na plnenie uvedených v Rámcovej dohode sa bude považovať 
za podstatné porušenie zmluvných podmienok“.  
 
 
Podľa bodu 18.2 písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok EKS objednávateľ je 
oprávnený odstúpiť od zmluvy ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo 
VZP iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu, poskytnutej objednávateľom.  
 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že ste ani v primeranej poskytnutej lehote na splnenie si povinnosti 
– nepredložili cenovú ponuku v súlade s dohodou a jej Technickými vlastnosťami v zmysle 
bodu 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie dohody,   došlo z Vašej strany k porušeniu dohody  
iným než podstatným spôsobom. Týmto nesplnením si povinnosti  na plnenie predmetu 
zmluvy vzniklo právo RTVS odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že Vaša obchodná spoločnosť 
porušila svoju povinnosť podľa Zmluvy iným než podstatným spôsobom  v súlade 
s Osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa zmluvy (čl. XVIII bod 18.2 písm. b) 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. ČASŤ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ 
PODMIENKY). 
 
       
  RTVS oznamuje Vašej obchodnej spoločnosti, že na základe ustanovenia bodu 18.2 písm. b) 
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. 
 
 
          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.  
 
         
S pozdravom 
             
        
 
                                                                                                             Václav Mika 
                      Generálny riaditeľ 
 

 
                
 


