
Kúpna zmluva č. Z201760669_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: Rozvojové pomôcky pre MŠ_123
Kľúčové slová: stavebnica, mapa, mikroskop, štipce, zatĺkačka, obrázky z tvarov,maxi stavebnica
CPV: 37520000-9 - Hračky; 37000000-8 - Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, 

materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Rozvojové pomôcky pre materskú školu

Funkcia

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Montážna stavebnica ks 3

Puzzle mapa - Mapa Slovenska ks 1

Vreckový digitálny mikroskop - zelený ks 1

Nahrávacie štipce ks 1

Zatĺkačka pre dievčatá ks 1

Zatĺkačka pre chlapcov ks 1

Obrázky z tvarov ks 1

Zatĺkačka - autíčka ks 1

Maxi stavebnica ks 2
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Drevená raketa ks 1

Nálepky čarovný svet ks 2

Logopedické dievčatko ks 1

Sammy - logopedické kvarteto ks 1

XXL Puzzle Môj život ks 1

XXL Puzzle Planéty ks 1

Grafomotorický labyrint - DUO - labyrint DUO 7 ks 1

Grafomotorický labyrint - Labyrint 6 ks 1

Grafomotorický labyrint - Labyrint 7 ks 1

Grafomotorický labyrint - Labyrint 8 ks 1

Pozorovanie rastu rastlín ks 1

Doplnky na stavbu mostov ks 1

Vkladacie puzzle - čísla, farby a tvary ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Montážna stavebnica
Táto stavebnica obsahuje skrutky, matice a rôzne drevené dieliky -
celkovo 130 ks, ktoré sa pomocou dreveného skrutkovača a kľúča 
spájajú do úžasných konštrukcií.

- Deti si pri skladaní precvičujú motoriku, logické myslenie a 
trpezlivosť.

Puzzle - mapa - Mapa Slovenska
Náučné puzzle zobrazuje mapu krajiny spolu s najväčšími 
mestami, prírodou, susednými krajinami a najznámejšími symbolmi
jednotlivých krajov. Jednotlivé dieliky sú v tvare krajov.

- Puzzle obsahuje 44 dielikov.Rozmer puzzle: 60 x 40 cm.

Vreckový digitálny mikroskop - zelený
Tento vreckový digitálny mikroskop poskytuje deťom úplne nový 
pohľad na svet okolo nás. Deti môžu analyzovať predmety a 
zblízka vidieť jemnejšie detaily.

- Mikroskop možno použiť s počítačom, notebookom, projektorom 
alebo s interaktívnou tabuľou cez USB port.

- Vlastnosti: 54 x zväčšenie, rozlíšenie 640 x 480 pixelov,VGA 
senzor CMOS, 4 LED svetlá, 2 adaptéry.Rozmer: 6,4 x 6,4 cm.

Nahrávacie štipce - dĺžka štipca 10 cm

Balenie obsahuje 6 farebných štipcov, ktoré nahrávajú zvukový 
záznam v dĺžke 10 sekúnd. Záznam si hneď viete vypočuť a 
uchová sa, kým ho nenahradíte novou nahrávkou. Batérie sú 
súčasťou balenia.

Zatĺkačka pre dievčatá - Rozmer podložky: 26 x 19 cm.
Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú zručnosť, kreativitu a
motoriku. Jednotlivé farebné dieliky sa malým kladivkom a 
klinčekmi pritĺkajú na korkovú podložku. Sada obsahuje 229 dielov.

Zatĺkačka pre chlapcov - Rozmer podložky: 26 x 19 cm.
Zaujímavá hračka pre deti, s ktorou si trénujú zručnosť, kreativitu a
motoriku. Jednotlivé farebné dieliky sa malým kladivkom a 
klinčekmi pritĺkajú na korkovú podložku.

- Sada obsahuje 229 dielov; 1 x podložka; 2 x kladivko; 100 
klinčekov; 126 tvarov

Obrázky z tvarov
Hra podporuje predstavivosť a zručnosť. Úlohou dieťaťa je 
pomocou vlastnej fantázie zostaviť na podložke farebné obrázky z 
rôznych drevených tvarov.

-
Pre lepšiu fixáciu môžete použiť kladivko a klinčeky. Hra je určená 
pre deti od 3 rokov. Obsahuje 2 korkové podložky (290 x 208 x 9 
mm), 73 drevených tvarov, 2 drevené kladivká a 100 klincov.

Zatĺkačka - autíčka. Rozmer: 30 x 22,5 x 3,7 cm.
Obľúbená hra, kde deti pomocou kladivka a klinčekov zatĺkajú 
farebné tvary na korkovú podložku a vytvárajú tak rôzne obrázky 
áut. Deti si pri hre trénujú predstavivosť, kreativitu a motoriku.

Maxi stavebnica. Rozmer kociek: 35 x 35 cm.
Stavebnica je vyrobená z plastu, pričom rohy jednotlivých dielov sú
zaoblené a teda bezpečné pre deti. Je možné z nej postaviť hrady,
domčeky, preliezačky, či autíčko... Balenie obsahuje 20 dielov.

Drevená raketa. Rozmer: 121,4 x 121,4 x 188 cm.
Raketa má množstvo príslušenstva a doplnkov, s ktorými sa deti 
môžu zahrať na cestu do vesmíru. Vrchná časť rakety sa dá 
odobrať a používať samostatne. Skladá sa z 20 drevených častí.
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Nálepky Čarovný svet Sada 53 nálepiek z vodeodolnej fólie s rozmerom nálepky 5 x 5,5 
cm.

-
Motívy na Nálepkach Čarovný svet sú zhodné s motívmi fréz 
Čarovného nábytku, čo umožňuje každému dieťaťu mať vlastný 
obrázok (značku) na označenie všetkých svojich vecí.

Logopedické dievčatko
Maňuška so spodným otvorom. Je možné hýbať rukami, hlavou, 
ústami a jazykom. Preto sa dokonale hodí ako logopedická 
pomôcka.Rozmer: 40 x 20 cm.

Sammy - logopedické kvarteto Dievčatko s menom Sammy pozýva deti hrať sa logopedické hry 
založené na princípe populárneho kvarteta.

-
Súbor kariet predstavuje 32 cvičení rozdelených na cvičenie jazyka
(so zeleným pozadím fotografií - 20 cvičení) alebo cvičenia úst 
(modré pozadie fotografií - 12 cvičení).

- Cvičenia vytvárajú kvartetá (po 4 cvičenia) a každé kvarteto je 
označené odlišnou farbou rámika fotografií.

-
Niektoré cvičenia sa vykonávajú s použitím ďalších rekvizít, takže 
si je potrebné pripraviť: perá alebo vatové tampóniky, slané 
tyčinky, slamky, špachtle, cukríky (napr. lentilky).

- Hru možno hrať len s vybranými kvartetami, ale karty možno tiež 
využiť na ilustráciu logopedických cvičení.

-
Skutočnosť, že iné dieťa bolo odfotografované počas robenia 
cvikov podnecuje k vykonávaniu cvičení. Všetky fotografie sú veľmi
zreteľné.

-
Obsah: 32 farebných kariet s veľkosťou 9 x 6 cm, karty sú 
laminované, to všetko uložené v estetickom priesvitnom obale z 
plastu.

XXL puzzle Môj život

Náučné puzzle zoznámi deti s etapami života, od detstva až po 
starobu. Deti hovoria o svojom živote a obohacujú si slovnú 
zásobu. Rozmer puzzle: priemer 49 cm x 0,6 cm. Rozmer balenia: 
30 x 21 x 10 cm

XXL Puzzle Planéty Vydajte sa na cestu do vesmíru. Puzzle deti zoznámi so slnečnou 
sústavou, planétami, hviezdami a mesiacmi. Priemer: 49 cm.

Grafomotorický labyrint
Nezastupiteľná výchovná pomôcka, ktorej cieľom je pripraviť dieťa 
na výuku písania. Úlohou dieťaťa je pomocou dreveného pera 
prechádzať po vyhĺbených cestičkách labyrintu.

-

Tým sa u dieťaťa rozvíja grafomotorická zručnosť a 
zrakovo-pohybová koordinácia. Cvičenia vytvárajú návyk 
správneho držania písacích potrieb a zároveň slúžia na zlepšenie 
sústredenia a pozornosti.

- Labyrinty sú vyrobené z vysoko kvalitnej laminovanej MDF dosky, 
ktorá svojimi vlastnosťami nahrádza masívne drevo.

Pozorovanie rastu rastlín Vďaka tejto priehľadnej nádobe môžu deti pozorovať rast rastlín 
nielen nad zeminou, ale hlavne pod ňou.Rozmer: 40 x 18 x 6 cm.

Doplnky na stavbu mostov
Vďaka presným rozmerom stĺpov a umelohmotným tesným 
vložkám umiestnených v miestach vkladaných koľají sa stáva celý 
set veľmi stabilnou železničnou stavbou.

- Tým je možné dráhu presúvať bez toho, aby sa rozpadla. Balenie 
obsahuje 27 prvkov.Rozmer: 21 cm.

Vkladacie puzzle - čísla, tvary, farby
Hra podporuje motoriku rúk, koordináciu oči, poznávanie farieb, 
tvarov a čísel od 1 - 5.Rozmer: 38,5 x 22,5 x 5 cm. Balenie 
obsahuje 26 prvkov.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1_montazna-stavebnica.jpg 1_montazna-stavebnica.jpg

2_puzzle-mapa-mapa-slovenska.jpg 2_puzzle-mapa-mapa-slovenska.jpg

3_vreckovy-digitalny-mikroskop-zeleny.jpg 3_vreckovy-digitalny-mikroskop-zeleny.jpg

5_zatlkacka-pre-dievcata-april.jpg 5_zatlkacka-pre-dievcata-april.jpg

4_nahravacie-stipce.jpg 4_nahravacie-stipce.jpg

6_zatlkacka-pre-chlapcov-april.jpg 6_zatlkacka-pre-chlapcov-april.jpg

7_obrazky-z-tvarov.jpg 7_obrazky-z-tvarov.jpg

8_zatlkacka-auticka.jpg 8_zatlkacka-auticka.jpg

9_maxi-stavebnica.jpg 9_maxi-stavebnica.jpg

11_nalepky-carovny-svet.jpg 11_nalepky-carovny-svet.jpg

10_drevena-raketa.jpg 10_drevena-raketa.jpg

13_sammy-logopedicke-kvarteto.jpg 13_sammy-logopedicke-kvarteto.jpg

12_logopedicke-dievcatko.jpg 12_logopedicke-dievcatko.jpg

14_xxl-puzzle-moj-zivot.jpg 14_xxl-puzzle-moj-zivot.jpg

16_grafomotoricky-labyrint-duo-labyrint-duo-7.jpg 16_grafomotoricky-labyrint-duo-labyrint-duo-7.jpg

18_grafomotoricky-labyrint-labyrint-7.jpg 18_grafomotoricky-labyrint-labyrint-7.jpg

17_grafomotoricky-labyrint-labyrint-6.jpg 17_grafomotoricky-labyrint-labyrint-6.jpg

15_xxl-puzzle-planety.jpg 15_xxl-puzzle-planety.jpg

19_grafomotoricky-labyrint-labyrint-8.jpg 19_grafomotoricky-labyrint-labyrint-8.jpg

20_pozorovanie-rastu-rastlin.jpg 20_pozorovanie-rastu-rastlin.jpg

21_doplnky-na-stavbu-mostov.jpg 21_doplnky-na-stavbu-mostov.jpg

22_vkladacie-puzzle-cisla-farby-tvary.jpg 22_vkladacie-puzzle-cisla-farby-tvary.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola Dlhá ul. 1, 945 04  Komárno - Nová Stráž

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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30.11.2017 08:56:00 - 08.12.2017 08:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

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: 655,61 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 786,73 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 16.11.2017 10:08:02

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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