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Vec 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z202121387_Z 

  

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) ako verejný obstarávateľ uskutočnil 

verejné obstarávanie na predmet „Výučbový traktor s príslušenstvom“ v zmysle zákona                        

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní") postupom podľa §109 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade 

s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“).  

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a OPET bolo 

vyhlásené verejné obstarávanie na daný predmet zákazky potvrdením obchodnej ponuky  - 

predbežnou akceptáciou, s určením technickej špecifikácie, technických a funkčných parametrov 

a požiadaviek na plnenie predmetu zákazky.  

  

 V danom verejnom obstarávaní v postupe s využitím elektronického trhoviska sa Vaša 

spoločnosť stala úspešným uchádzačom a systém EKS automaticky uzatvoril zmluvu, ktorá bola 

zverejnená v CRZ pod zn. Z202121387_Z. Predmet zákazky obsahoval dodávku 1ks výučbového 

traktora a 8 ks príslušenstva k traktoru.  

 

  V súlade s OPET Objednávateľ v stanovenej lehote posúdil vlastný návrh plnenia                      

k zákazke Z202121387 „Výučbový traktor s príslušenstvom“ a zhodnotil, že ponúknuté zariadenia 

nevyhovujú zadefinovaným požiadavkám, preto Objednávateľ v súlade s čl. VI, bodom 6.2.3 

OPET Dodávateľovi dňa 19.11.2021 formou elektronickej pošty oznámil, že od Zmluvy 

odstupuje. Vaša ponuka sa nezhodovala s našimi požiadavkami v nasledovných parametroch: pri 

položke Traktor presahoval objem motora nami stanovené max. 4 200 cm
3
 (Vaša ponuka 6 124 

cm
3
) a pri položke Rozmetadlo maštaľného hnoja neboli splnené požiadavky pri parametri „kolesá 

– priemer ráfiku“ min. 22ʺ(Vaša ponuka 17ʺ) a „pneumatiky“ požadovaná šírka min. 550 mm 

(Vaša ponuka 500 mm). 
 

Na základe vyššie uvedeného TSK týmto podľa bodu 6.2.3 a bodu 18.2. písm. u) OPET,            

od Zmluvy č. Z202121387_Z zo dňa 15.11.2021 odstupuje. 

 

Účinnosť predmetného odstúpenia nastane dňom jeho doručenia Vašej spoločnosti. 

 

S pozdravom 
 

 

 

       

     Ing. Jaroslav BAŠKA  
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