
Kúpna zmluva č. Z201758842_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NOMIland s.r.o. 
Sídlo: Magnezitárska 11, 04013 Košice, Slovenská republika
IČO: 36174319
DIČ: 2020051055
IČ DPH: SK2020051055
Číslo účtu: SK2402000000001499634356
Telefón: 0556367358

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok do materskej školy_118
Kľúčové slová: stolička, toaletný stolík, garáž, kostým, kocky, stavebnica
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 37520000-9 - Hračky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nábytok a hračky pre materskú školu

Funkcia

Nábytok a hračky pre materskú školu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stoličky drevené Buk 31 cm - farba oranžová ks 6

Stoličky drevené Buk 31 cm - farba žltá ks 2

Toaletný stolík Kvietok - farba javor ks 1

Stolička k toaletnému stolíku Kvietok ks 1

Gigi Bloks - giga - 60 ks v balení ks 2

Garáž s dráhou 5,5 m ks 1

Česacia hlava + make up Hawai ks 2

Podložky na prekresľovanie - vtáky ks 1

Kostýmová čiapka - koza ks 1

Kostýmová čiapka - vlk ks 1

Požiarnik - kostým ks 1
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Sada smaltovaného riadu ks 1

Detská zástera ks 1

Pyramídová stavebnica ks 1

Mäkké kocky - 68 ks v balení ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stoličky drevené Buk 31 cm
Konštrukcia stoličiek je vyrobená z masívneho bukového dreva. 
Sedadlo a operadlo sú vyrobené z kvalitnej trvácnej 
preglejky.Výška 31 cm.

-
Ich ergonomický tvar prispieva k zdravému vývoju dieťaťa počas 
sedenia. Štandardnou výhodou drevených stoličiek je 
stohovateľnosť pre ich jednoduché uskladnenie.

Toaletný stolík Kvietok - farba javor
Je vyrobený v kombinácii laminovanej drevotriesky v odtieni 
JAVOR a farebnej MDF dosky.Celkový rozmer: 70 x 107 x 42 cm 
(Š x V x H)Výška pracovnej dosky: 57,3 cm.

Stolička k toaletnému stolíku Kvietok Vďaka univerzálnemu dizajnu je možné stoličky používať nie len k 
toaletným stolíkom.Priemer: 36,3 cm.Výška sedu: 32,2 cm.

Gigi Bloks - Giga, 60 ks Pomocou nich je jednoduché vytvoriť domčekyreálnej veľkosti, 
veže, zvieratá, autá čí lode.

-

Deti môžu jednotlive kocky nafarbiť podľa vlastnej fantázie. Gigi 
Bloks inovatívne kombinujú hru s učením a fyzickou aktivitou. 
Kocky sa jednoducho spájajú dohoromady, sú trvácne, prírodné, 
bezpečné.

-

Hra učí deti nezávisle sa rozhodovať a tvorivo myslieť. Stavebné 
diely sa dodávajú rozložené.Balenie obsahuje 50 kvádrov a 10 
kociek.Rozmer kocky: 10 x 10 x 10 cm.Rozmer kvádru: 20 x 10 x 
10 cm.

Garáž s dráhou 5,5 m

Farebná plastová cesta pre autíčka s poschodovou garážou. 
Vyrobené z odolného plastu. Súčasťou balenia sú aj plastové 
autíčka.Celková dĺžka cesty: 5,5 m.Rozmer rozloženej dráhy: 126 
x 86 cm.

Podložky na prekresľovanie - vtáky

Zábavné, a veľmi jednoducho použiteľné podložky dokážu 
inšpirovať deti v každom veku. Položte papier na podložku a 
preneste motív na podložke prostredníctvom pasteliek,ceruziek, či 
farbičiek na papier

- Podložky je možné použiť aj pri práci s modelovacími hmotami, 
ktoré nanesením na podložku získaju rozličné odtlačky a povrchy.

-
Vďaka množstu ponúkaných motívov si deti môžu vytvoriť tie 
najoriginálnejšie výtvarné a umelecké diela a okrem toho aj 
spoznať prírodu a svet okolo nás.

-
Ďalšou možnosťou je použitie podložiek pri rôznych dotykových 
hrách, kde prostredníctvom dotyku dieťa určuje, čo sa na podložke
asi nachádza. Podložky sú vyrobené z pevného plastu.

- Balenie obsahuje 16 podložiek.Rozmer: 11 x 17 cm.

Kostýmová čiapka - koza, vlk Čiapky je možné prať na 30 °C. Ľahké zapínanie na suchý zips. 
Cena je za 1 kus.Veľkosť: M.

Požiarnik Balenie obsahuje kabát, helmu, hasiaci prístroj, megafón so 
zvukmi, odznak a menovku.

Detská zástera Rozmer: 43 x 55 cm.

Pyramídová stavebnica
Stavebnica na rozvoj fantázie pozostáva z 12 základných pyramíd 
v 6 farbách. Každá pyramída sa skladá z 5 častí.Rozmer pyramídy:
8 x 8 x 7 cm.

Mäkké kocky - 68 ks v balení
Stavebnicu tvoria kocky z mäkkej a bezpečnej EVA peny vo farbe 
prírodného dreva. Kocky sú vďaka tomu ľahké a nekladú tak 
medze kreativite.

- Rozmer najmenšieho dielu: 4 x 4 cm.Rozmer najväčšieho dielu: 8 
x 16 cm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1_drevena-stolicka-buk-vyska-sedu-30-cm-oranzova.jpg 1_drevena-stolicka-buk-vyska-sedu-30-cm-oranzova.jpg

2_drevena-stolicka-buk-vyska-sedu-30-cm-zlta.jpg 2_drevena-stolicka-buk-vyska-sedu-30-cm-zlta.jpg

4_stolicky-k-toaletnym-stolikom-stolicka-kvietok.jpg 4_stolicky-k-toaletnym-stolikom-stolicka-kvietok.jpg

3_toaletny-stolik-kvietok.jpg 3_toaletny-stolik-kvietok.jpg

6_garaz-s-drahou-5-5-m.jpg 6_garaz-s-drahou-5-5-m.jpg

7_cesacia-hlava-plus-make-up-hawai.jpg 7_cesacia-hlava-plus-make-up-hawai.jpg

8_podlozky-na-prekresl.-vtaky.jpg 8_podlozky-na-prekresl.-vtaky.jpg

9_kostymove-ciapky-1-koza.jpg 9_kostymove-ciapky-1-koza.jpg

10_kostymove-ciapky-4-vlk.jpg 10_kostymove-ciapky-4-vlk.jpg

11_kostymy-profesie-poziarnik.jpg 11_kostymy-profesie-poziarnik.jpg

12_sada-smaltovaneho-riadu.jpg 12_sada-smaltovaneho-riadu.jpg

13_detska-zastera.jpg 13_detska-zastera.jpg

14_pyramidova-stavebnica.jpg 14_pyramidova-stavebnica.jpg

15_makke-kocky-68-ks.jpg 15_makke-kocky-68-ks.jpg

5_gigi-bloks-giga-60-ks.jpg 5_gigi-bloks-giga-60-ks.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza č. 33, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2017 09:24:00 - 30.11.2017 09:24:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 606,08 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 727,30 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.11.2017 10:08:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NOMIland s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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