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Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20157885_Z zo dňa 18. mája 2015
Dňa 18. mája 2015 postupom podľa § 92 ods. 3 a nasl. zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (Elektronické trhovisko) Sociálna poisťovňa ako objednávateľ
uzatvorila s Vami ako dodávateľom Kúpnu zmluvu č. Z20157885_Z (ďalej len
„Zmluva“), predmetom ktorej je dodanie USB kľúčov. Zmluva nadobudla účinnosť dňa
20. mája 2015. Zmluva bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci
Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok
elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10. marca 2015 (ďalej len „OPET“),
ktoré tvoria jej prílohu.
Podľa čl. II. bodu 2.3 Zmluvy „Technická špecifikácia predmetu Zmluvy“,
dodávateľ dodá objednávateľovi USB kľúče s technickými vlastnosťami:
- kapacita – 32GB,
- rozhranie – USB 3.0,
- minimálna rýchlosť čítania 150 MB/s,
- minimálna rýchlosť zápisu 70 MB/s.
Dňa 21. mája 2015 ste e-mailom objednávateľovi oznámili, že ste omylom
zadali neprimerane nízku cenu a viete dodať iba USB kľúče s nižšími prenosovými
rýchlosťami ako požadoval objednávateľ, za čo sa ospravedlňujete.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti objednávateľ konštatuje, že nebude
akceptovať USB kľúče s nižšími parametrami ako dohodnutými v čl. II. bode 2.3
Zmluvy, čím došlo k porušeniu povinností, ktoré Vám vyplývajú zo Zmluvy a z OPET
podstatným spôsobom.
Podľa čl. III. bodu 3.4 Zmluvy sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto
Zmluvy spravujú OPET, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu Zmluvy.
Podľa OPET, čl. V bodu 5.1 písm. a), 2. časti Všeobecných zmluvných
podmienok (ďalej len „VZP“), dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar
podľa špecifikácie a v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných
zmluvných špecifikácií a previesť na objednávateľa vlastnícke právo k predmetnému
tovaru, ak je plnením tovar.

Podľa OPET, čl. XVII bodu 17.2 písm. a), 2. časti VZP, objednávateľ je
oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy
alebo týchto VZP podstatným spôsobom.
Podľa OPET, čl. XVII bodu 17.4, 2. časti VZP, pre účely Zmluvy sa porušenie
povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:
a) také porušenie Zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene
označujú, alebo
b) ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy 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 druhá
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.
Na základe vyššie uvedených skutočností a z dôvodu, že môžete Sociálnej
poisťovni dodať iba tovar, ktorý nespĺňa objednávateľom požadované technické
špecifikácie podľa čl. II. bodu 2.3 Zmluvy, čo sa považuje za podstatné porušenie
povinnosti zmluvnej strany podľa Zmluvy, Sociálna poisťovňa v súlade s OPET, čl.
XVII bodom 17.2. písm. a) 2. časti VZP odstupuje od tejto Zmluvy.
V súlade s OPET, čl. XVII bodom 17.5, 2. časti VZP písomné odstúpenie od
Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a odstúpením od
Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
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