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Vec:    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201767802_Z 

 

 Dňa 15.12.2017 bola medzi Fakultnou nemocnicou Trenčín ako Objednávateľom a Vašou 
spoločnosťou ako Dodávateľom uzavretá prostredníctvom elektronického kontraktačného systému 
Kúpna zmluva č. Z201767802_Z (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je Chirurgicko – 
laparoskopická operačná zostava pre urologickú operačnú sálu so zmluvne vymedzenou funkčnou  a 
technickou špecifikáciou (ďalej len „predmet zákazky“). 
 
 Neoddeliteľnou prílohou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VZP“) ako 
súčasť Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2 (ďalej len „OPET“), účinné zo dňa 
04.11.2017, ktoré spravujú práva a povinnosti zmluvných strán.  
 
 Po uzavretí Zmluvy ste nám na našu žiadosť v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie 
do troch pracovných dní, ešte pred samotným plnením Zmluvy, predložili aktualizovaný rozpočet 
spolu s podrobným technickým opisom Vami ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, 
resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre prístroja. Vami 
ponúkaný prístroj ako návrh plnenia nespĺňa technické požiadavky predmetu zákazky uvádzané 
v opisnom formulári. Nesplnenie požadovaných technických vlastností predmetu zákazky 
považujeme za podstatné porušenie zmluvných podmienok, nakoľko v čase uzavretia Zmluvy ste 
vedeli alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej 
obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že nebudeme  mať záujem na plnení 
povinností pri takom porušení Zmluvy (t. j. na dodaní prístroja s technickými vlastnosťami, ktoré 
nezodpovedajú technickým požiadavkám zadaným v opisnom formulári). 
 

Podľa čl. VI bod 6.1.1 VZP, „Dodávateľ je povinný dodať či poskytnúť Plnenie v súlade so 
všetkými  Špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve 
riadne a včas.“ 

 
 Podľa čl. XVIII bod 18.2 VZP: „Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:  
a) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom,  
 

V nadväznosti na uvedené objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 
Trenčín o d s t u p u j e  od Kúpnej zmluvy č. Z201767802_Z uzatvorenej prostredníctvom 
elektronického trhoviska s dodávateľom MG – Slovakia s.r.o., Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá, 
a to z dôvodu nevyhovujúcich vlastností a parametrov ponúkaného plnenia deklarovaných 
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predloženými dokladmi, ktoré však nespĺňajú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, čim je 
naplnená skutková podstata ukončenia zmluvy v zmysle podmienok OPET-u podľa čl. XVIII, bod 18.2 
písm. a). 
 

Zároveň Vás informujeme, že v zmysle podmienok OPET-u podľa čl. XVIII, bod 18.5 
odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
  
 S pozdravom,   
 
 
 
              
   Ing. Marián Juruš 
  Generálny riaditeľ FN Trenčín 
 
 
 
 
      
   JUDr. Marek Šedík 
                                                                                                          Ekonomický riaditeľ FN Trenčín 
 
 
 
 
 
Vybavuje (podpis):  


