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Vec: Odstúpenie od KZ č. Z201721792_Z 
 
 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len 

objednávateľ) uzatvorila dňa 16.5.2017 Kúpnu zmluvu č. Z201721792_Z na 
dodanie profesionálneho bazénového vysávača  so spoločnosťou RG ATELIÉR, s.r.o., 

Nám. Sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa (ďalej len dodávateľ). Zmluva bola zatvorená 
automatizovaným spôsobom prostredníctvom Elektronického kontraktačného 

systému  v súlade s aktuálnymi Obchodnými podmienkami (verzia 3.1) účinnými od 
1.2.2017. V procese obstarávania bola predložená jedna ponuka na sumu totožnú 
s predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ). 

 V súlade s osobitnými požiadavkami mal v prípade nahradenia výrobku 
ekvivalentom dodávateľ do troch pracovných dní predložiť objednávateľovi typ 

a technické parametre zariadenia, ktoré bude spĺňať požiadavky objednávateľa 
uvedené v technickej špecifikácii  predmetu zmluvy (ako vysávač WEDA B 600). 
 Po uzatvorení zmluvy dňa 17.5.2017 obdržal objednávateľ elektronickou 

poštou ponuku dodávateľa na vysávač zn. Dolphin 2x2 Pro Gyro, ktorý z hľadiska 
technických parametrov nespĺňa požiadavky uvedené  v technickej špecifikácii 

predmetu zmluvy.  
Podľa prieskumu trhu vykonaného pred zadaním zákazky, bola pre zariadenia 
požadovaných parametrov stanovená PHZ v hodnote cca 19.800,- € vrátane DPH. 

Cena dodávateľom navrhovaného zariadenia sa na trhu pohybuje v rozmedzí 
8.109,- až 8.347,-€ ( údaje získané prostredníctvom web stránok dňa 22.5.2017). 

Okrem toho, že zariadenie nespĺňalo technické parametre požadované 
objednávateľom, jeho kúpna cena bola viac ako dvojnásobne  vyššia ako 
priemerná cena na trhu. 

Z uvedeného vyplýva, že alternatíva navrhnutá dodávateľom bola pre 
objednávateľa neprijateľná a 18.5.2017  oznámil dodávateľovi, že s navrhovaným 

zariadením nesúhlasí a od zmluvy odstupuje.  
 Následne 19.5.2017 objednávateľ obdržal návrh ďalšieho zariadenia, avšak 
dodávateľ ani v tomto prípade nepreukázal, že zariadenie spĺňa požiadavky 

uvedené v špecifikácii, preto objednávateľ potvrdil, že na odstúpení naďalej trvá.   
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 V nadväznosti na uvedené  v súlade s bodom 18.2 písm. b) čl. XVIII. 

Všeobecných obchodných podmienok elektronického trhoviska objednávateľ 
odstupuje od KZ č. Z201721972_Z uzatvorenej  dňa 16.5.2017 pre porušenie 

zmluvných podmienok podstatným spôsobom. Ponuka predložená dodávateľom 
nespĺňala požiadavky  technickej špecifikácie predmetu zmluvy a zmluvná cena 

nezodpovedá kvalite navrhovaného zariadenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Ing. Martin Turčan 
riaditeľ SKaŠZ  

mesta Trnava 


