
 

                                                           

                                                                  

 

 

 

                                  
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Považská Bystrica 

 A-I /                  /2021 Máčková/491 27.01.2022 

 

 

Vec : Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z2022230_Z zo dňa 24.01.2022 

 

Vážený dodávateľ, 

touto cestou sa na Vás obraciame v súvislosti s Kúpnou zmluvou č. Z2022230_Z zo dňa 

24.01.2022 (ďalej len „zmluva“), ktorá bola medzi NsP Považská Bystrica a spoločnosťou STATUS S 

s.r.o. uzatvorená prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), a ktorej 

predmetom je dodávka jednorazových pracovných overalov. 

 Na základe vygenerovanej a zverejnenej zmluvy, vyzvala NsP Považská Bystrica  spoločnosť 

STATUS S s r.o., ako úspešného uchádzača, na predloženie podrobnej špecifikácie predmetu plnenia 

a vzorky ponúkaného tovaru, ktoré boli potrebné na preukázanie splnenia kvalitatívnych požiadaviek 

na predmet plnenia podľa zmluvy. Spoločnosť STATUS S s r.o. doručila do NsP Považská Bystrica 

vzorku predmetu plnenia - 2 ks overalov,1ks overal značky - OZMAN MEDICAL, produktový model: 

OZT-002 a 1ks overal značky - DURUTEKS. 

Otestovaním predložených vzoriek v prevádzke objednávateľa musíme konštatovať, že predložené 

vzorky NEVYHOVUJÚ. 

Odôvodnenie: 

overal značky OZMAN MEDICAL 3XL , produktový model:OZT-002 - nesedí veľkostne ( na 

označenie 3XL je malý)  a overal značky - DURUTEKS - pri oblečení a nasadení kapucne používateľa 

kapucňa ťahala, to znamená, že kapucňu nie je možné používať. 

 

 Firma STATUS S, s.r.o. bola telefonicky oboznámená s výhradami k predloženým vzorkám. 

Nakoľko nám bolo oznámené, že iné overaly nám nevedia poskytnúť je objednávateľ oprávnený 

v zmysle obchodných podmienok EKS od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku 

dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

 Na základe uvedeného Vám oznamuje, že NsP Považská Bystrica odstupuje od Kúpnej 

zmluvy č. Z2022230_Z  uzatvorenej  dňa 24.01.2022 na elektronickom trhovisku, pričom platí, že 

odo dňa doručenia tohto oznámenia nie sú zmluvné strany vyššie uvedenej Zmluvy jej obsahom 

viazané. 

 

S pozdravom 

 

 

         MUDr. Igor Steiner, MPH 

         riaditeľ 
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