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MSD Company, spol. s r.o.
Nádražná 50,
90028 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. Pavel Malo

29.05.2017

p. Šimek Tibor

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201718721_Z k ZM2014182_1

Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47 232 480, so sídlom Mlynská dolina, 845 45
Bratislava-Karlova Ves, verejný obstarávateľ predmetu zákazky s názvom „ Výmena
existujúcich a inštalácia nových klimatizačných jednotiek (ďalej len „RTVS“) uzatvorila,
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), s Vašou
obchodnou spoločnosťou dňa 02.05.2017 ( o 10:40:01hod) Kúpnu zmluvu č. Z201718721_Z
( ďalej len „zmluva“) , ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.05.2017. Predmetom zmluvy je
výmena existujúcich a inštalácia nových klimatizačných jednotiek v zmysle bodu 2.3
technická špecifikácia predmetu Zmluvy.
V bode 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie zmluvy boli zadefinované požiadavky k plneniu
predmetu obstarávania, o.i. :
„ bod 2.c termín demontáže pôvodného systému(vonkajšia jednotka a vnútorné
jednotky) vrátane likvidácie, montáže technickej špecifikácie predmetu zákazky a jej
uvedenie do plnej prevádzky je do 8 pracovných dní od účinnosti zmluvy.“
V zmysle čl. III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy, ste sa zaviazali
splniť termínovo zmluvu : 10.05.2017 10:00:00 hod – 22.05.2017 10:00 hod.
Až dňa 22.05.2017 (o 14:55 hod) ste mailom po výzve objednávateľa, objednávateľovi
oznámili, že na základe dodacích lehôt výrobcu, nie ste schopní v zmluvne stanovenom
termíne kompletne zrealizovať predmetnú výmenu jednotiek.
Podľa bodu 6.3.1 OPET, 2.časť „všeobecné zmluvné podmienky“: ak je dodávateľ
v omeškaní s včasným dodaním alebo poskytnutím Plnenia, a také omeškanie predstavuje
podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, je objednávateľ oprávnený omeškané Plnenie
odoprieť a neprevziať, ak to bez zbytočného odkladu oznámi Dodávateľovi. V takom prípade
je tiež objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
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Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť, došlo z Vašej strany k porušeniu Zmluvy
podstatným spôsobom v zmysle ods. 18.4 písm. b) druhej časti Obchodných podmienok
elektronického trhoviska. Týmto nesplnením si povinnosti na plnenie predmetu zmluvy
vzniklo právo RTVS odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že Vaša obchodná spoločnosť porušila
svoju povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom v súlade s Osobitnými požiadavkami
na plnenie týkajúcimi sa zmluvy (čl. VI., bod 6.3.1 Obchodných podmienok elektronického
trhoviska, 2. ČASŤ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY).
RTVS oznamuje Vašej obchodnej spoločnosti, že na základe ustanovenia bodu 6.3.1
článku VI Obchodných podmienok Elektronického trhoviska, verzie 3.1, účinnej od 1.2.2017
(ďalej len „OPET“),
odstupuje
od Zmluvy z dôvodu, že ste porušili Vaše povinnosti ustanovené v ods. 2.4, bode 2 písm. c)
a ods. 3.2 Zmluvy.

Podľa bodu 18.5 čl. XVIII Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. ČASŤ
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom
jeho doručenia Vašej obchodnej spoločnosti, v prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie
je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania.
V súlade s ods. 13.1 druhej časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska Vás týmto
vyzývame na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne zo sumy 16 900,-€ od
22.05.2017 až do momentu, keď toto odstúpenie nadobudne účinnosť.

S pozdravom

Václav Mika
Generálny riaditeľ
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