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2015/171167 

 

Trnavský/ 201707          

 

               28.10.2015 

Vec: Odstúpenie od zmluvy č. Z201518955_Z 
 

Dňa 10.08.2015 bola prostredníctvom EKS uzatvorená zmluva č. Z201518955_Z  na 

nákup výpočtovej techniky  medzi:   

 

verejným obstarávateľom: 

 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

IČO: 30794536 

 

a dodávateľom: 

 

Školská technika s.r.o. 

Ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava 

IČO: 47387882 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejný obstarávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny odstúpil od kúpnej zmluvy č. Z201518995_Z podľa článku XVII. bodu 17.2, písm. a) 

VZT. 

 

Odôvodnenie: v zmysle zmluvy č. Z20158995_Z, článku III. Zmluvné podmienky, 

bodu 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy mal dodávateľ dodať predmet plnenia v termíne od 1. 10. 

2015 10:00 do 15. 10. 2015 13:00, čo sa ku dnešnému dňu nestalo a predmet zmluvy nie je 

dodaný. Dňa 26. 10. 2015 (9 dní po lehote splnenia) poslal dodávateľ objednávateľovi mail, 

v ktorom uvádza: „Dobrý deň, bohužiaľ budeme musieť odstúpiť od zmluvy, nakoľko Vami 

požadované produkty vysoko presahujú Váš rozpočet... ide to až ku 16,000? s DPH... takže sa 

to nedá realizovať... bohužiaľ, mrzí ma to..“ . 

 

Máme za to, že podľa bodu 17.4 Pre účely Zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej 

strany považuje za podstatné, v prípade ak:  

 

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. – tu zastávame názor, že vzhľadom na to, že ústredie / 
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objednávateľ uviedlo, že bude požadovať  plnenie v termíne od 1. 10. 2015 do 15. 10. 2015 

v cene, ktorú predložil dodávateľ , druhá strana vedela, resp. vedieť mala, že nedodržaním 

zmluvnej ceny, ku ktorej sa sama zaviazala v elektronickej aukcii, nebudú splnené 

podmienky súťaže , a tovar nebude možné dodať. 

 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zaevidovanie zrušenia zmluvy v Centrálnom 

registri zmlúv. 

 

 
 

S pozdravom 

 

 

 

       Ing. Marián Valentovič 

           Generálny riaditeľ   

 

  


