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VEC 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201760713_Z 
 
 

Dňa 16.11.2017 bola  postupom podľa § 110 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Elektronickým 

trhoviskom Elektronického kontraktačného systému uzatvorená Kúpna zmluva č. Z201760713_Z medzi: 

Objednávateľom: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená 

a  

Dodávateľom: DC AGENCY s.r.o., Žellova 527/2, 821 08 Bratislava,  

predmetom ktorej je dodanie Laparoskopickej veže s príslušenstvom. 

Zmluva bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému 

a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.2 účinná odo dňa 04.11.2017 (ďalej 

len „OPET“), ktoré tvoria jej prílohu.  

Vzhľadom k tomu, že ako Dodávateľ ste nesplnili Osobitné požiadavky na plnenie bod 2.3  

uvedenej Kúpnej zmluvy: 

Do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy teda ešte pred dodaním požadujeme predložiť v uzavretej 

obálke s označením názvu verejnej súťaže, na adresu verejného obstarávateľa: 

- podrobný aktualizovaný rozpočet, 

- certifikát CE alebo Vyhlásenie o zhode vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými 

osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, 

- manuál resp. užívateľskú príručku na obsluhu ponúkaného tovaru v slovenskom resp. českom 

jazyku, môže byť aj na CD nosiči, 

- certifikát servisného technika, preukazujúci jeho odbornú spôsobilosť na predmet zákazky, 

- podrobný technický opis ponúkaného tovaru, s uvedením obchodného názvu, resp. typového 

označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre ponúkaného prístroja. 

 

 Porušenie tejto povinnosti, resp. nedodanie vyššie uvedených podkladov Objednávateľ v Kúpnej 

zmluve označil za podstatné porušenie zmluvných podmienok. V súlade s Čl. XVIII bod 18.2 písm. a) 

platných OPET a na základe vyššie uvedeného týmto písomným prejavom vôle odstupujeme od 

Kúpnej zmluvy č. Z201760713_Z zo dňa 16. novembra 2017. 
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HNsP Trstená je zriadená Zriaďovacou listinou č.1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.6.1991 vrátane 
zmien a doplnení. Zriaďovateľom HNsP Trstená je Žilinský samosprávny kraj.   
 
Tel. +421 43 53 92 444  nsp@nsptrstena.sk  IČO 00634891 
Fax +421 43 53 92 449  www.nsptrstena.sk  DIČ 2020573445 

Účinky tohto odstúpenia od Kúpnej zmluvy č. Z201760713_Z zo dňa 16. novembra 2017 nastanú 

podľa ustanovenia § 349 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s čl. XVIII bod 18.5 

platných OPET dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že 

odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu 

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

 

 

 

S pozdravom 

                                                                                                            MUDr. Marian Tholt 

                                                                                                         riaditeľ HNsP Trstená 
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