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• MESTO ILAVA 

,. Mestský úrad
Mierovt\námestie 16/31, 019 01 Ilava 

MB SERVIS, s.r.o. 

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom 

Váš list/zo dňa Naše číslo 
Práv .8374/1033/2019 

VEC: 

Odstúpenie od zmluvy 

--� 
Vybavuje 
JUDr. Mária Bustinová 

v Ilave 
21.08.2019 

Dňa 08.08.2019 Mesto Ilava ako Objednávateľ uzavrelo s Vašou spoločnosťou MB 
SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, IČO 44020091 ako 
Dodávateľom Kúpnu zmluvu č. 2201923769_2 na 1 ks Zberové vozidlo s lisovacou 
nadstavbou (ďalej len „Zmluva"). Predmetná Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv dňa 08.08.2019 a účinnosť nadobudla dňa 09.08.2019. 

V zmysle článku 2.3 Zmluvy - Osobitné požiadavky na plnenie ste sa zaviazali: 

- predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich
splnenie minimálnychpožadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením
presných názvov ( obchodných značiek) nacenených výrobkov do Spracovných dní od
účinnosti Zmluvy (t.j. do 14.08.2019), ak neboli požadované ako vlastný návrh
plnenia zákazky pri predložení ponuky spolu smin. 3 referenciami rovnakého typu
v SR,

- predložiť typové označenie výrobku, ktorý je predmetom plnenia do 5 dní od
uzatvorenia zmluvy (t.j. do 13.08.2019), pričom vprípade ak bude zistené, že tovar
nezodpovedá zadane technickej špecifikácii prípadne iným požiadavkám predmetu
zákazky,objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy resp. tovar neodobrať.

Hore uvedené povinnosti vyplývajúce z predmetnej Zmluvy neboli z Vašej 
strany riadne a včas splnené. 

Podľa uzatvorenej Zmluvy platí, že „nedodržanie technických parametrov na predmet 
zákazky uvedených v technickej špecifikácii a osobitných požiadavkách alebo nedodržanie 
akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmieno� ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy." 

Z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ týmto od Zmluvy odstupujem 
v plnom rozsahu. 
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Neoddeliteľnú prílohu Zmluvy tvoria Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 
3.6. účinné od 01.07.2019, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Objednávateľ 
odôvodňujem odstúpenie od Zmluvy aj ustanoveniami článku XVIII, odsek 18.2 písm. 1) 
uvedených Obchodných podmienok elektronického trhoviska. MESTO 1 �AVA 
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Ing. Viktor Wiedermann 
Primátor mesta 
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